
TE KOOP


Da. A.M.L. Frevelstraat 6

9103 NK Dokkum


€ 239.000 K.K.
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Da. A.M.L. Frevelstraat 6

9103 NK Dokkum

Inleiding
Ruime geschakelde woning, uitgebouwd aan de achterzijde waardoor er een ruime open 
kamer is ontstaan. De kamer heeft een schuifpui naar de tuin. De half open keuken 
beschikt over verscheidene inbouwapparatuur. De garage doet dienst als bergruimte en 
bijkeuken. Op de eerste verdieping zijn 3 slaapkamers en een badkamer met douche, 
ligbad en tweede toilet. Er is een 4e slaapkamer gecreëerd op de tweede verdieping, 
deze is met een vaste trap te bereiken. Achter de woning ligt een fraaie tuin met terras. 
Gelegen in een rustige kindvriendelijke woonomgeving.
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Ligging en indeling

Begane grond

Begane grond: hal met toilet - woonkamer (37 m²) met schuifpui naar tuin - half open 
open keuken met inbouwapparatuur - garage met  bijkeuken.




Eerste verdieping

1e Verdieping: overloop, 3 slaapkamers, ruime badkamer met douche, 2e toilet, 
wastafelmeubel.




Tweede verdieping

2e Verdieping: vaste trap naar zolder met extra kamer en bergruimte.




Bijzonderheden

- kindvriendelijke buurt

- Balansventilatie (wtw)

- gehuurde CV-ketel (overname bespreekbaar)



Overdracht

Vraagprijs € 239.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde twee onder een kap 
woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2000

Dakbedekking Dakpannen

Bitumen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Dakisolatie

Muurisolatie

Vloerisolatie

Spouwmuren

Dubbelglas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 225 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

In woonwijk

 

Energieverbruik

Energielabel A

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2012

Combiketel Ja

Eigendom Huur

 

4Da. A.M.L. Frevelstraat 6, 9103 NK Dokkum


Kenmerken




Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 2

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Warmterecuperatiesysteem

Parkeergelegenheid Aangebouwde stenen garage

Heeft kabel-tv Ja

Heeft fiber Opticle kabel Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Telefoonaansluiting aanwezig Ja

Beschikt over een internetverbinding Ja

Heeft een dakraam Ja

Heeft ventilatie Ja
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Kenmerken
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Google maps
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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








































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



drs. S. van Tuinenleane 54

9103 PS Dokkum


0519220708

dokkum@factornoord.nl


