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Tsjerkepaad 10

9125 EJ Oostrum


€ 230.000 K.K.
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Tsjerkepaad 10

9125 EJ Oostrum

Inleiding
Deze ruime traditioneel gebouwde vrijstaande woning met ruime garage, schuur en tuin 
rondom is gelegen op een unieke plek aan de rand van het dorpje Oostrum. Deze goed 
onderhouden wonig heeft een prachtig uitzicht over landerijen en is maar tien auto-
minuten van de stad Dokkum verwijderd. 
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Ligging en indeling

Begane grond

Begane grond: Entree, hal, toilet, m.k. U-vormige woonkamer, grote woonkeuken met 
afzuigkap-oven-gasfornuis, garage. 




Eerste verdieping

1e verdieping: 1e verd. overloop, 3 slaapkamers waarvan 1 met vaste wastafel, luxe 
badkamer met ligbad- douchehoek-vaste wastafel + kasten en een  2e toilet. 




Tweede verdieping

vlizotrap naar ruime zolderverdieping.
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Ligging en indeling

Tuin

Tuin rondom




Bijzonderheden

Deze wonig  is rustig gelegen op een terp (aangemerkt als archeologisch monument) en 
heeft een prachtig wijds uitzicht over landerijen.

Met het uitzicht op het westen kunt u s'avonds genieten van de ondergaande zon.



Overdracht

Koopsom € 230.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

Eigendomsrechten Geheel perceel

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1997

Dakbedekking Dakpannen

Bitumen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 450 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 150 m²

Inhoud 465 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

10 m²

Oppervlakte externe bergruimte 10 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 5 (waarvan 3 slaapkamers)

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

Vrij uitzicht

Open ligging

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2006

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting
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Kenmerken




Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft een garage Ja
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Kenmerken
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Google maps
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Tekeningen
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Tekeningen
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Tekeningen




11Tsjerkepaad 10, 9125 EJ Oostrum


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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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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