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Mounehiem 8

9134 PG Lioessens


€ 169.500 K.K.
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Mounehiem 8

9134 PG Lioessens

Inleiding
Op zeer mooie locatie gelegen ruime 2 onder 1 kapwoning met voor- en achtertuin, 
aangebouwde stenen garage en een open en wijds uitzicht op de horizon. Dit maakt het 
wonen op deze plek uniek!
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Ligging en indeling

Begane grond

Entree aan de zijkant, hal, toilet, traplift, meterkast, ruime woonkamer(doorzonkamer) 
met open keuken met inbouwapparatuur( oven-keramische koken-koelkast- diepvries, 
bijkeuken met witgoedaansluitingen en Combiketel (AWB Thermomaster 2 Hr bouwjaar 
2000), garage.




Eerste verdieping

overloop, 3 slaapkamers, ruime badkamer met toilet, douchecabine, vaste wastafel
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Ligging en indeling

Tweede verdieping

vaste trap naar 2e verdieping met grote slaapkamer.




Overige verdiepingen

Type hier een tekst. Of vul de tekst in Kolibri.
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Ligging en indeling

Tuin

Voortuin op het zuiden met blijvend vrij uitzicht.




De achtertuin is mooi aangelegd met ruime opzet, het geheel is bestraat.




Balkon

Type hier een tekst. Of vul de tekst in Kolibri.




Bijzonderheden

Wanneer u het genoeglijke huis bewoont bevindt u zich in een

levend schilderij. Want voor uw ogen ziet u de voortjagende wolken of de zilveren 
wolkenpartijen,

de groei en ontluikende bloei van de gewassen op het veld.

En na een zonnige dag geeft de ondergaande zon het land haar gouden gloed.




Lioessens (Fries: Ljussens) is een dorp in de gemeente Dongeradeel, provincie Friesland 
(Nederland). Het ligt iets ten noorden van Morra, tussen Metslawier en Moddergat, en 
heeft ongeve



Overdracht

Vraagprijs € 169.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1999

Dakbedekking Bitumen

Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 300 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 136,83 m²

Inhoud 536 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

19,31 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

In woonwijk

Platteland

Vrij uitzicht

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Noorden

Staat Goed onderhouden

 

Energieverbruik

Energielabel B
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Kenmerken




CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2000

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 2

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft kabel-tv Ja

Tuin aanwezig Ja

Beschikt over een internetverbinding Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond
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Kenmerken
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Google maps
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Foto's
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Foto's




11Mounehiem 8, 9134 PG Lioessens


Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Tekeningen
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Tekeningen
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Tekeningen




   
 

Drs. S. van Tuinenleane 54,  
9103 PS Dokkum  
Tel.: (0519) 220 708     
KVK: 01067219 

Tillefeart 12,  
9254 CZ Hurdegaryp.  
Tel.: (0511) 462 685   
KVK: 01123449 

WWW.FACTORNOORD.NL   
info@factornoord.nl 

 
 

 
Van bezichtiging tot aankoop 

 
Heeft u 
belangstelling voor 
deze woning? 

Nee    
  

 
 
Wij stellen het op prijs als u dit aan ons laat weten. Immers, de verkoper is ook 
benieuwd naar uw reactie! 
 
 

 
Ja   
 

  

Kent u uw 
financiële 
mogelijkheden? 

Nee 
 
 

 
Een van onze makelaars, Jacob Dijkstra, is ook hypotheekadviseur. Hij kan u 
adviseren over uw woningfinanciering maar ook over uw verzekeringen. Voor meer 
informatie: zie de achterzijde van deze brochure. 

 
Ja   
 
 

  

Weet u de huidige 
waarde van uw  
eigen woning? 

Nee 
 
 

Wij kunnen een waardebepaling voor u verzorgen, dat is geheel vrijblijvend en gratis. 
Mocht u uiteindelijk besluiten uw huidige woning te willen verkopen, dan kan 
Factornoord dat tegen een aantrekkelijk tarief voor u verzorgen. 

 
Ja   
 
 

  

Brengt u een bod 
uit? 

Nee 
 
 

Mogelijk blijft u geïnteresseerd in een andere woning? Factornoord heeft misschien 
een passende woning in haar aanbod. Of wij zoeken er een voor u die voldoet aan 
uw wensen! Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.  

        
 
Ja, lees eerst dit:   
 
       

 
 
 

 
Als u een bod uitbrengt, bent u pas in onderhandeling als de verkoper reageert op 
uw bod. Oftewel: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende 
makelaar uitdrukkelijk aangeven met u in onderhandeling te zijn. Als de verkopende 
makelaar aangeeft dat hij het bod met de verkoper zal overleggen bent u niet in 
onderhandeling. Als u nog niet in onderhandeling bent, kunnen andere 
bezichtigingen of biedingen dus gewoon doorgaan. 

 
Is er sprake van 
overeen- 
stemming? 
 

 
Nee 

 
 
Het onderhandelingsproces is gestopt. Wellicht kunnen wij u alsnog van dienst zijn 
bij het zoeken naar een andere woning? 

 
 
 
Ja    
 

 
 

Wij zullen een koopakte voor u opstellen. Pas nadat beide partijen de akte hebben 
ondertekend is de overeenkomst tot stand gekomen. Na ontvangst van de 
getekende koopakte heeft u als koper 3 dagen bedenktijd (zie hierna voor verder 
uitleg). Hierna kan de overeenkomst alleen ontbonden worden als er sprake is van 
zogenaamde ontbindende voorwaarden die in de koopakte zijn genoemd. Vaak 
wordt het afsluiten van een financiering als voorwaarde genoemd. Er kan in de 
koopakte worden afgesproken dat er een bankgarantie van 10% van de koopsom 
dient te worden gesteld. Nadat de akte is ondertekend gaat de originele koopakte 
naar de notaris van uw keuze. Deze zal u uitnodigen om de akte van levering op de 
afgesproken datum van overdracht te ondertekenen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn er voor u. 

Wij zijn een onafhankelijk en deskundig kantoor met 25 jaar ervaring. Onafhankelijk houdt in 
dat wij met meerdere verzekeringsmaatschappijen werken. Zo kunnen wij steeds de meest 
optimale keuze maken voor uw situatie. Verder is ons kantoor deskundig door opleiding en 
praktijk ervaring.  

Deze kwalificatie stellen wij in dienst van advisering en begeleiding van u als particulier en 
bedrijf. Wij adviseren u bij de keuze voor een van onze diensten op het gebied van: 

 Schadeverzekeringen 
 Hypotheken 
 Verzekeringen die een som geld uitkeren 
 Levensverzekeringen 

 

 

 

Disclaimer 

De grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van de website/brochure. Echter voor onjuistheden en 
onvolledigheden met betrekking tot de website/brochure en de informatievoorziening, op welke grond dan ook, kunnen Factornoord 
Makelaars & Taxateurs en/of de samenstellers daarvan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Geen enkele 
aansprakelijkheid wordt aanvaard. De plattegronden zijn geproduceerd voor promotionele doeleinden en ter indicatie. Aan de 
plattegronden en afmetingen kunnen geen rechten worden ontleend. De door u te verstrekken persoonlijke gegevens in verband met een 
aanvraag zullen niet aan derden verstrekt worden. Met betrekking tot de makelaars diensten en de juiste en correcte afwikkeling daarvan 
door de betrokken makelaars gelden deze voorwaarden onverminderd, zodat te dezer zake geen enkele aansprakelijkheid van Factornoord 
Makelaars & Taxateurs en/of de samenstellers wordt aanvaard. Bij klachten over de afwikkeling van de makelaars diensten, stellen we het 
wel op prijs dat u ons daarvan op de hoogte stelt middels het contactformulier. Wellicht dat we een bemiddelende rol kunnen spelen en 
eventueel wordt de deelnemende makelaar verwijderd uit ons netwerk. Factornoord Makelaars & Taxateurs aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website/brochure. Hieronder valt onder meer, maar 
niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele 
eigendomsrechten van derden. Factornoord Makelaars & Taxateurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte 
schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website/brochure.  

Deze wooninformatie wordt/werd naar meer geïnteresseerden gezonden en is slechts een uitnodiging om in onderhandeling te treden. 

Bel voor meer informatie met Factornoord Makelaars & Taxateurs. 
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Meetstaat

M E E T S T A A T

Adres : Munehiem 8 Meetbedrijf : ZIEN24

9134 PG, Lioessens Bahialaan 600C
Object : woning 3065 WC Rotterdam

Type : twee-onder-een-kap Meetcertificaat : Type A: maatvoering en ruimtegebruik is op locatie gecontroleerd en ingemeten
Datum meetafspraak : 21-06-2019

Datum meetrapport : 24-06-2019 Versie : V1

Opmerkingen : Op onze meetrapporten zijn de algemene voorwaarden van ZIEN24 van toepassing. Al onze metingen zijn verricht aan de hand van de 

meest recente meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen en bruto inhoud woningen, gebaseerd op de NEN 2580. De meetinstructie 
sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het 

uitvoeren van de meting. De meetstaat dient door afnemer te worden gecontroleerd, voordat deze wordt gepubliceerd.

TVO OBS NTR AP AP GO OIR GOW GGB EB BI

totale oppervlak niet toeganklijke aftrekposten aftrekposten gebruiksoppervlak gebruiksoppervlak gebruiksoppervlak gebouw gebonden externe bruto
vloeroppervlak met beperkte ruimtes vides, trapgaten bouwconstructies, overige inpandige wonen buitenruimte bergruimte inhoud

stahoogte < 1,50 m > 4,00 m2 schachten > 0,50 m2 ruimte

bouwlaag 1 91.06 - - - - 91.06 19.31 71.75 - -
begane grond

bouwlaag 2 59.21 11.88 - - - 47.33 - 47.33 - -
eerste verdieping

bouwlaag 3 33.77 16.03 - - - 17.75 - 17.75 - -
tweede verdieping

totalen: 184.05 27.91 0.00 0.00 0.00 156.14 19.31 136.83 0.00 0.00 536.34
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3
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Aan de hand van meest recente meetinstructies gebruiksoppervlakte woningen en gebruiksoppervlakte bruto inhoud woningen hebben wij deze meet-
staat opgesteld. Deze instructie wordt ook wel de Branche Brede Meetinstructie genoemd. De meetinstructie wijkt op een aantal aspecten af van de 
NEN 2580.  De gemeten oppervlaktes worden opgesplitst in de verschillende gebruiksoppervlakten, in tegenstelling tot de NEN 2580 die deze 
onderverdeling niet kent:

• gebruiksoppervlakte wonen;
• gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte;
• gebruiksoppervlakte gebouw gebonden buitenruimte;
• gebruiksoppervlakte externe bergruimte. 

Wat deze bovenstaande oppervlakten precies inhouden, staat op de volgende pagina’s toegelicht. 
 

Toelichting
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Totale vloeroppervlak (TVO)
Het totale vloeroppervlak is gemeten per verdieping op vloerniveau tussen de opgaande woningscheidende scheidingsconstructies (muren).

Oppervlak met beperkte stahoogte < 1,50 m (OBS)
Oppervlaktes met een netto hoogte lager dan 1,50 meter, met uitzondering van de oppervlakte onder een trap, worden niet gerekend tot gebruiksop-
pervlak. Deze oppervlaktes worden dus met het totale vloeroppervlak verrekend.  

Niet toegankelijke ruimtes (NTR)
Ruimtes die voor mensen niet toegankelijk zijn worden niet gerekend tot gebruiksoppervlak. Een voorbeeld hiervan kan zijn wanneer men een vliering 
enkel kan betreden door een luik en door middel van een eenvoudig wegneembare trap of ladder.

Aftrekposten (AP)
De onderstaande oppervlaktes worden tot aftrekpost gerekend indien:
• de oppervlakte van een trapgat, een vide of een combinatie van beiden, indien deze 4,00 m2 of groter is;
• de oppervlakte van een leidingschat, inspringend bouwdeel of van een vrijstaande bouwconstructie, indien deze 0,50 m2 of groter is;
• de oppervlakte van een liftschacht
• de oppervlakte van een nis die kleiner is dan 0,50 m2;
• inspringende gebouwdelen met een oppervlakte groter dan 0,50 m2.

Gebruiksoppervlak (GO)
Het gebruiksoppervlak komt tot stand door, indien aanwezig, de oppervlaktes lager dan 1,50 meter, niet toegankelijke ruimtes en de aftrekposten te 
verrekenen met het totale vloeroppervlak.

 
 

Toegepaste begrippen
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Gebruiksoppervlak overige inpandige ruimte (OIR)
Een oppervlakte wordt tot de overige inpandige ruimte gerekend als één van de voorwaarden geldt:
• het hoogste punt van de ruimte is tussen 1,50 meter en 2,00 meter hoog;
• het hoogste punt van de ruimte is boven de 2,00 meter, maar het aaneengesloten oppervlak hoger dan 2,00 m is kleiner dan 4,00 m2 (alleen van 

toepassing wanneer er ook sprake is van een gedeelte van de ruimte met een hoogte van minder dan 2,00 m2). Er wordt gekeken naar de gehele 
verdieping en niet afzonderlijk per ruimte.

• de ruimte is bouwkundig slechts geschikt als bergruimte. Voorbeelden hiervan zijn een kelder, fietsenstalling of een garage;
• er is sprake van een bergzolder, dat wil zeggen een voor mensen toegankelijke zolder die alleen geschikt is voor incidenteel gebruik. Dit 

is bijvoorbeeld het geval als de zolder niet met een vaste trap bereikbaar is (vlizo) en/of een zolder met onvoldoende daglichttoetreding 
(raamoppervlakte kleiner dan 0,50 m2).

• een ruimte heeft een gedeelde muur met de woning (het hoofdgebouw), maar is enkel te betreden door de woning via de open lucht te verlaten

Wanneer niet aan de bovenstaande criteria is voldaan, is sprake van gebruiksoppervlakte wonen. In 
twijfelgevallen worden ruimten gerekend als gebruiksoppervlakte wonen. Een gang, keuken, bijkeuken,
pantry, vaste kast, trapkast, meterkast, wasmachine- of cv-ruimte binnen de woning, worden gerekend tot de gebruiksoppervlakte wonen.

De oppervlakte “onder de wand” die de tussen een gebruiksoppervlakte wonen en een gebruiksoppervlakte overige 
inpandige ruimte staat, wordt gerekend tot de gebruiksoppervlakte wonen.
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Gebruiksoppervlak wonen (GOW)
Het gebruiksoppervlak wonen komt tot stand door het oppervlak van het gebruiksoppervlak overige inpandige ruimte te verekenen met het 
gebruiksoppervlak.

Gebouw gebonden buitenruimte (GGB)
Een ruimte is gebouwgebonden buitenruimte indien deze ruimte niet of slechts gedeeltelijk is omsloten door vaste wanden en daardoor geen vaste 
buitenomgrenzing heeft. Er is alleen sprake van gebouwgebonden buitenruimte voor zover het gedeelte naast, op, tegen of aan het hoofdgebouw (de 
woning) is gelegen. Denk hierbij aan een balkon, carport, veranda of dakterras. Bij een appartement gelegen op de begane grond dient een terras, 
wanneer en voor zover dit terras rust op een drager die geïntegreerd is in de bouwconstructie van de woning, ook als gebouwgebonden buitenruimte te 
worden beschouwd. Dit is een uitzondering op de algemene regel en NEN 2580. 

Voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte van gebouwgebonden buitenruimte wordt onderscheid gemaakt tussen overdekte ruimte en niet 
overdekte ruimte:
• bij overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt de oppervlakte gemeten tot de verticale projectie van de overkapping;
• bij niet overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt de oppervlakte gemeten tot de opgaande scheidingsconstructie, bijvoorbeeld een hek, 

dakopstand of rand van de vloerconstructie. 

Externe bergruimte (EB)
Een ruimte is een externe bergruimte indien er geen gedeelde muur is met het hoofdgebouw en de ruimte alleen bereikbaar is door de woning te 
verlaten. Verder geldt dat externe bergruimte nooit een woonfunctie kan hebben. Het meten van de externe bergruimte gebeurt met dezelfde principes 
als bij het meten van de woning.  Indien er meer externe bergruimten zijn, worden de gemeten oppervlaktes getotaliseerd tot één gebruiksoppervlakte 
externe bergruimte voor de woning. Tevens kan het alleen tot externe bergruimte geclassificeerd worden, wanneer het object volledig af te sluiten is. 
 
Een oppervlakte van een parkeerplaats wordt alleen gemeten als gebruiksoppervlak externe bergruimte wanneer deze individuele parkeerplaats zich 
bevindt in een volledig van de buitenwereld af te sluiten complex en er sprake is van een parkeerplaats horend bij de woning. 



meetrapport 8

Bruto inhoud
De meetinstructie is gericht op het meten van de bruto inhoud per woning. Dat wil zeggen dat altijd uitgegaan wordt van de inhoud “achter de voor-
deur”. Bij de meting van de bruto inhoud van de woning wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende functies van de delen van een woning 
(bijvoorbeeld “woonruimte” of “overige inpandige ruimte”). 
Volgens de instructie wordt gewerkt met standaardmaten voor de dikte van de verdiepingsvloeren, van de begane-grondvloer, van de dakconstructie 
en van de woningscheidende wanden voor de situaties waarin deze dikte niet eenvoudig te meten is. NEN 2580 kent deze aannames omtrent de dikte 
van vloeren, dakconstructie en woningscheidende muren niet. 

Onderstaande aannames worden aangehouden indien deze niet meetbaar zijn:
• begane grondvloer en keldervloer 40 cm (standaard sinds januari 2018)
• verdiepingsvloer 30 cm
• dakconstructie 30 cm
• woningscheidende muren 30 cm 
• woningscheidende muren indien gedeeld 15 cm

De (bruto) hoogte wordt bepaald vanaf de bovenkant van de vloer tot en met de vloer van de bovengelegen bouwlaag. Indien de dikte van de (won-
ingscheidende) vloer niet gemeten kan worden, wordt aangenomen dat deze 30 cm dik is. Indien het de bovenste bouwlaag is en er sprake is van een 
plat dak, wordt gemeten inclusief de dakconstructie. Voor de dikte van de dakconstructie wordt 30 cm aangehouden als deze maat niet bekend is.

Voor de volledige meetinstructie en de lijst met de veel gestelde vragen met antwoorden, verwijzen wij u graag door naar de website van de Waarderingskamer:  

https://www.waarderingskamer.nl/hulpmiddelen-gemeenten/meetinstructies-gebruiksoppervlakte-inhoud/



drs. S. van Tuinenleane 54

9103 PS Dokkum


0519220708

dokkum@factornoord.nl


