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€ 189.500 K.K.
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Seewei 8

9142 VS Moddergat

Inleiding
Leuke 2-onder-1-kap woning gelegen aan de rand van het dorp Moddergat op een 
perceel van 285 m² eigen grond. Aan de voorzijde heeft u door de bebouwing heen zicht 
op de Waddenzeedijk en aan de achterzijde een prachtig vrij uitzicht over de landerijen. 
De achtertuin ligt op het zuidwesten.
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Ligging en indeling

Begane grond

Begane grond: hal, toilet, kelder, lichte woonkamer met schouw, dichte keuken met een 
nette keukenopstelling en aansluitend de bijkeuken met berging aan de achterzijde van 
de woning. 




Eerste verdieping

overloop, vaste kast, eenvoudige badkamer en 3 slaapkamers. 




Tweede verdieping

vliering welke nog toegankelijk kan worden gemaakt. 




Overige verdiepingen

Kleine kelder van 1.4 m2. 
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Ligging en indeling

Tuin

Vanuit de nette achtertuin kijkt u over de weilanden.




Bijzonderheden

- Voorzien van isolerende beglazing en muurisolatie 

- kozijnen zijn 3 jaar oud.

- Centraal verwarmd middels HR-combiketel uit 2007 

- Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein

- Op de woning berust een zelfbewoningsplicht. (ouders mogen wel kopen en verhuren        
aan hun eigen kind).

- De woning wordt verkocht met een niet-zelfbewoningsclausule, wat betekent dat de 
verkoper de woning niet zelf bewoond heeft.



Overdracht

Vraagprijs € 189.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1957

Isolatievormen Muurisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 285 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 63,8 m²

Inhoud 296 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

6,1 m²

Oppervlakte externe bergruimte 14,6 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Tuin

Type Achtertuin

Oriëntering Zuid-west

 

Energieverbruik

Energielabel D

 

CV ketel

CV ketel AWB

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2007

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom
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Kenmerken




Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja
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Kenmerken
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Google maps
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Foto's
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Meetrapport 

Conform Branchebrede Meetinstructie 

Boykeys heeft een branche brede meetinstructie rapport opgesteld. De Meetinstructies voor de gebruiksoppervlakte en bruto-inhoud van 

een gebouw zijn ontwikkeld door een samenwerkingsverband van diverse brancheorganisaties van makelaars en taxateurs (o.a. NVM, VBO, 

VastgoedPro, NWWI) en de VNG. Dit alles onder leiding van de Waarderingskamer. 

 
Object    Woning 

Adres     Seewei 8  

Plaats     Moddergat 

Opdrachtgever   Factornoord Makelaardij 

Opgemaakt door   Boykeys B.V. 

Datum opmaak meetrapport 05-12-2022 
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Meetcertificaat 

 
Conform Branchebrede meetinstructies 

Boykeys heeft een branche brede meetinstructie rapport opgesteld. De Meetinstructies voor de 

gebruiksoppervlakte en bruto-inhoud van een gebouw zijn ontwikkeld door een 

samenwerkingsverband van diverse brancheorganisaties van makelaars en taxateurs (o.a. NVM, VBO, 

VastgoedPro, NWWI) en de VNG. Dit alles onder leiding van de Waarderingskamer. 

 

Object    Woning 
Adres    Seewei 8  
Plaats    Moddergat 
Opdrachtgever   Factornoord Makelaardij 
Opgemaakt door  Boykeys B.V. 
Datum opmaak meetrapport 05-12-2022 

 

Gebruiksoppervlakte Wonen m2 Ca. 63,8 

Gebruiksoppervlakte Overig inpandige ruimte m2 Ca. 6,1 

Gebruiksoppervlakte Gebouwgebonden buitenruimte m2 Ca. 0,0 

Gebruiksoppervlakte Externe bergruimte m2 Ca. 14,6 

    

Bruto inhoud woning m3 Ca. 296 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit BBMI rapport is naar eer en geweten en met de grootst mogelijke zorg opgesteld maar dient slechts ter indicatie en voor 

promotionele doeleinden. Boykeys aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en omissies. Aan dit rapport 

kunnen geen rechten worden ontleend. Wij vragen u om binnen drie werkdagen na levering van dit rapport de metingen op 

hoofdlijnen te controleren. Mocht u andere inzichten hebben betreft de door Boykeys verrichte metingen, neemt u dan graag 

binnen 3 werkdagen na ontvangst van dit rapport contact met ons op. Wij maken dan zo snel mogelijk een nieuwe afspraak 

om de metingen ter plaatse nogmaals te controleren. Mocht Boykeys binnen drie werkdagen geen reactie hebben ontvangen 

gaan wij er automatisch vanuit dat u akkoord bent met dit meetrapport. © Boykeys 
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Meetinstructies 

Bij het bepalen van de vloeroppervlakte en inhoud is uitgegaan van de Meetinstructies 

gebruiksoppervlakte en inhoud zoals deze van kracht zijn per 1 juli 2019. Hierbij gaan we uit van de 

documenten ‘Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen juli 2019’ en ‘Meetinstructie bruto inhoud 

woningen juli 2019’ zoals uitgegeven door de Waarderingskamer. Aanvullend aan deze documenten is 

gebruik gemaakt van de Lijst met veel gestelde vragen en antwoorden over de hiervoor genoemde 

documenten betrekkende de meetinstructies.  

De meetinstructies geven een praktische handleiding voor het meten van de gebruiksoppervlakte en 

bruto inhoud van woningen. Hiermee kan de gebruiksoppervlakte van individuele woningen en de bij 

de woning behorende externe bergruimte en gebouwgebonden buitenruimte worden gemeten, 

alsmede de bruto inhoud van individuele woningen.  

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de gebruikte termen en werkwijzen die gepaard gaan met 

deze meetinstructies. Voor de complete tekst verwijzen we u naar eerder genoemde documenten. 

De gebruiksoppervlakte van een woning 

De gebruiksoppervlakte van een woning wordt verdeeld in vier categorieën: 

- Gebruiksoppervlakte wonen 

- Gebruiksoppervlakte overig inpandige ruimte 

- Gebruiksoppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 

- Gebruiksoppervlakte externe bergruimte 

De gebruiksoppervlakte van een bouwlaag is te verdelen in de gebruiksoppervlakte wonen en 

gebruiksoppervlakte overig inpandige ruimte. De gebruiksoppervlakten gebouwgebonden 

buitenruimte en externe bergruimte worden afzonderlijk bepaald. 

De oppervlakte met een netto hoogte die lager is dan 1,50 meter wordt niet meegerekend tot de 

gebruiksoppervlakte, met uitzondering van de oppervlakte onder een trap. 

Verder wordt niet tot de gebruiksoppervlakte gerekend: 

- De oppervlakte van ruimten die niet voor mensen toegankelijk zijn; 

- De oppervlakte van een trapgat, een vide of een combinatie van beiden, indien deze 4,0 m2 of 

groter is; 

- De oppervlakte van een leidingschacht, inspringend bouwdeel of van een vrijstaande 

bouwconstructie, indien deze 0,5 m2 of groter is; 

- De oppervlakte van een liftschacht; 

- De oppervlakte van een nis die kleiner is dan 0,5 m2; 

- Inspringende gebouwdelen met een oppervlakte groter dan 0,5m2. 
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Gebruiksoppervlakte wonen en overig inpandige ruimte 

De inpandige gebruiksoppervlakte van een bouwlaag wordt verdeeld in de gebruiksoppervlakte wonen 

en de gebruiksoppervlakte overig inpandige ruimte. 

Een oppervlakte wordt tot de overig inpandige ruimte gerekend als één van de volgende voorwaarden 

geldt:  

- Het hoogste punt van de ruimte is tussen 1,5 en 2,0 meter hoog; 

- Het hoogste punt van de ruimte is boven de 2,0 meter, maar het aaneengesloten oppervlak 

hoger dan 2,0 meter is kleiner dan 4,0 m2 (alleen van toepassing voor gedeelten die als 

woonruimte dienen en alleen wanneer er ook sprak is van een gedeelte van de ruimte met 

een hoogte van minder dan 2,0 meter); 

- 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 en/of sprake is van een zolder met onvoldoende daglichttoetreding 

(raamoppervlakte kleiner dan 0,5 m2).  

Wanneer niet aan de bovenstaande criteria is voldaan, is sprake van gebruiksoppervlakte wonen. In 

twijfelgevallen worden ruimten gerekend als gebruiksoppervlakte wonen.  

De oppervlakte “onder de wand” die tussen een gebruiksoppervlakte wonen en een 

gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte staat, wordt gerekend tot de gebruiksoppervlakte 

wonen.  

Gebruiksoppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 

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 direct naast, op, tegen of aan het 

hoofdgebouw is gelegen. Denk hierbij aan een balkon, carport, veranda of dakterras.  

Gebruiksoppervlakte externe bergruimte 

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 dient de ruimte geen woonfunctie te 

hebben.  

Bruto inhoud 

Bij het bepalen van de bruto inhoud van de woning wordt geen onderscheid gemaakt tussen 

verschillende functies van de delen van een woning (bijvoorbeeld “woonruimte” of “overig inpandige 

ruimte”).  

De inhoud van een bouwlaag wordt bepaald door de totale verdiepingsoppervlakte van de bouwlaag 

te vermenigvuldigen met de (bruto) hoogte van die bouwlaag. De bruto inhoud van een woning wordt 

gegeven door de bruto inhoud van de afzonderlijke bouwlagen te totaliseren. In het geval van 

eengezinswoningen wordt hier de inhoud van de begane grondvloer bij opgeteld.  

De totale verdiepingsoppervlakte van de bouwlaag van de woning betreft de oppervlakte gemeten 

inclusief de buitenmuren, of vanaf het midden van de woningscheidende muren, inclusief dragende 

en niet-dragende binnenmuren en inclusief nissen, trapgaten, vides, schalmgaten etc. De (bruto) 
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hoogte van een bouwlaag wordt bepaald vanaf de bovenkant van de vloer tot en met de vloer van de 

bovenliggende bouwlaag of tot en met de bovenliggende dakconstructie. Bij de inhoud van een woning 

worden ook ruimten meegeteld welke een hoogte hebben van minder dan 1,50 meter met 

uitzondering van kruipruimtes.  

Aannames 

Indien de buitenmuren of woningscheidende muren niet gemeten kunnen worden, dan wordt 

aangenomen dat deze 30 cm dik zijn. (In het geval van woningscheidende muren wordt 15 cm 

aangehouden tot het hart van de muur).  

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 (woningscheidende) vloer niet gemeten kan worden, 

dan wordt aangenomen dat deze 30 cm dik is. Voor de dikte van de dakconstructie wordt 30 cm 

aangehouden als deze maat niet bekend is.  

Omdat steeds gemeten wordt vanaf de bovenkant van de vloer van een bouwlaag, moet de inhoud 

van de vloer van de onderste bouwlaag nog bij de inhoud van de woning worden bijgeteld. Deze stap 

wordt alleen uitgevoerd wanneer een gehele woning wordt gemeten en niet bij het meten van een 

appartement. Indien sprake is van een begane grondvloer, keldervloer of “zwevende” vloer (ter plaatse 

de onderste vloer van de woning) dan wordt aangenomen dat deze 40 cm dik is.  

Perceel  

Indien er in dit rapport een oppervlakte van bijvoorbeeld een tuin wordt genoemd, dan is deze 

oppervlakte uitsluitend indicatief bedoeld. Voor het exact vaststellen van de oppervlakte van het 

perceel dient u het officiële kadaster of een gecertificeerde landmeter te raadplegen.  
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Meetstaat 

 

1e woonlaag Gebruiksoppervlakte Wonen 32,1 m2 

Gebruiksoppervlakte Overig inpandige ruimte 6,1 m2 

Totale inpandige gebruiksoppervlakte 38,2 m2 

Aftrekposten (nissen, trapgaten, vides) 0,0 m2 

  

Gebruiksoppervlakte Gebouwgebonden buitenruimte 0,0 m2 

  

Gebruiksoppervlakte Externe bergruimte 14,6 m2 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2e woonlaag Gebruiksoppervlakte Wonen 31,7 m2 

Gebruiksoppervlakte Overig inpandige ruimte 0,0 m2 

Totale inpandige gebruiksoppervlakte 31,7 m2 

Aftrekposten (nissen, trapgaten, vides) 0,0 m2 

  

Gebruiksoppervlakte Gebouwgebonden buitenruimte 0,0 m2 

  

Gebruiksoppervlakte Externe bergruimte 0,0 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit BBMI rapport is naar eer en geweten en met de grootst mogelijke zorg opgesteld maar dient slechts ter indicatie en voor promotionele 

doeleinden. Boykeys aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en omissies. Aan dit rapport kunnen geen rechten worden 

ontleend. Wij vragen u om binnen drie werkdagen na levering van dit rapport de metingen op hoofdlijnen te controleren. Mocht u andere 

inzichten hebben betreft de door Boykeys verrichte metingen, neemt u dan graag binnen 3 werkdagen na ontvangst van dit rapport contact 

met ons op. Wij maken dan zo snel mogelijk een nieuwe afspraak om de metingen ter plaatse nogmaals te controleren. Mocht Boykeys 

binnen drie werkdagen geen reactie hebben ontvangen gaan wij er automatisch vanuit dat u akkoord bent met dit meetrapport. © Boykeys 
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Eerste woonlaag, Seewei 8 te Moddergat
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Tweede woonlaag, Seewei 8 te Moddergat
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Plattegronden 

Kelder, Seewei 8 te Moddergat
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Berging, Seewei 8 te Moddergat
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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. 




Op de inhoud en de presentatie van deze website/brochure berust een intellectueel eigendomsrecht 
van de makers ervan. Niets mag door derden worden gebruikt zonder dat schriftelijke toestemming van 
Factornoord Makelaars & Taxateurs is verkregen. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd, waaronder 
begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, 
elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het 
reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, 
studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of 
weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending. 




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. 



drs. S. van Tuinenleane 54

9103 PS Dokkum


0519-220708

dokkum@factornoord.nl


