
Te koop
HAREN, Hoogveld 26


Vraagprijs € 299.500,- K.K.

0597-792061 | dick@makelaardijdickbaar.nl | makelaardijdickbaar.nl



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

Soort:


Kamers:

Inhoud:


Woonoppervlakte:

Perceeloppervlakte:

Externe bergruimte:


Verwarming:

Isolatie:


Energielabel:

1961

EENGEZINSWONING

4

377m³

97m²

279m²

21m²

cv-ketel

spouwmuur, dubbel glas, hr glas

D



Omschrijving
Zeg Haren en u denkt waarschijnlijk aan statige villa's, maar er staan ook mooie hoek en 
tussen woningen. Zo bieden wij in de groene parel van het noorden deze HOEKWONING met 
vrijstaande houten garage aan. De woning is gelegen aan een rustige en verkeersluwe straat 
en is op loopafstand gelegen van diverse sportvoorzieningen en het Scharlakenbos. 
Daarnaast biedt het dorp diverse voorzieningen voor bijvoorbeeld de dagelijkse 
boodschappen en onderwijs. Haren is een typisch forensendorp. Het grenst direct aan de stad 
Groningen, maar is ook voor de stad Assen een prima uitvalsbasis. Goede bereikbaarheid met 
de auto, maar ook met het openbaar vervoer. Het NS-treinstation is te bereiken in 5 minuutjes 
fietsen. Laat u niet alleen verrassen door de stedelijke faciliteiten die het dorp Haren te bieden 
heeft, maar geniet ook van de natuur die de omgeving te bieden heeft. Denk hierbij aan de 
Westerbroekstermadepolder, De Onlanden of het Zuidlaardermeer. Keuze te over!




De woning beschikt op de begane grond over een ruime living met een halfopen keuken. 
Deze is voorzien van diverse inbouwapparatuur en biedt toegang tot de bijkeuken en de tuin. 
Tevens is in het eetgedeelte de toegang tot de kelderkast. In de hal treft u het toilet en de 
trapopgang naar de eerste verdieping. Aan de overloop van de eerste verdieping grenzen 
drie slaapkamers en de badkamer. De master bed-room is voorzien van een balkon, gelegen 
op het oosten. De badkamer is voorzien van een ligbad met douche, tweede toilet en een 
wastafel. Vanaf de overloop is middels een vlizotrap de zolderverdieping te bereiken. Deze is 
goed te gebruiken als bergzolder.














Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie
HOOGVELD 26


Haren



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder

Tuinhuis/buitenberging X

Vijver X

Broeikas

Vlaggenmast

Zonnepanelen

 

Woning

Alarminstallatie

Schotel/antenne

Brievenbus

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X

Screens

Rolluiken/zonwering buiten X

Zonwering binnen

Vliegenhorren

 

Raamdecoratie, te weten

Gordijnrails X

Gordijnen X

Rolgordijnen X

Vitrages

Luxaflex X

 

Vloerdecoratie, te weten

Vloerbedekking/linoleum X

Parketvloer/laminaat X

 

Warmwatervoorziening / CV

CV met toebehoren X

Close-in boiler

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Geiser

Thermostaat X

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling

Airconditioning

Quooker

 

Open haard, houtkachel

Elektrische (Voorzet) open haard woonkamer X

Allesbrander

Kachels

 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

Keukenmeubel X

(Combi)magnetron X

Gaskookplaat/keramische plaat/inductie/fornuis X

Oven

Vaatwasser X

Afzuigkap/schouw X

Koelkast X

Wasmachine X

Wasdroger X

Vrieskast X

 

Verlichting, te weten

Inbouwverlichting / dimmers X

Opbouwverlichting X

 

(Losse) kasten, legplanken, te weten

Losse kast(en) X

Boeken/legplanken

Werkbank in schuur/garage

Vast bureau

Spiegelwanden

 

Sanitaire voorzieningen

Badkameraccessoires X

Wastafel(s) X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Toiletaccessoires X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Sauna

 

Telefoontoestel/-installatie

Telefoontoestellen X

Telefooninstallatie

 

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten

Radiatorafwerking

Voorzetramen

Isolatievoorzieningen

 

Overige zaken, te weten:

Schilderijophangsysteem

Partytent X

Volière X

Lijst van zaken



Dollardlaan 93

9679 DD Scheemda




0597-792061


dick@makelaardijdickbaar.nl

makelaardijdickbaar.nl


