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Eastein 6

8495 HK Aldeboarn

Inleiding
Fraai yn Fryslan!

Deze vrijstaande woning met veel karakteristieke elementen, staat in het historische 
centrum van het pittoreske dorp Aldeboarn. Aan de voorzijde van het huis kijk je uit over 
de rivier de Boarn, waar men in de zomer kan zwemmen en bij ijs in de winter kan 
schaatsen.

Het dak is recent volledig gerenoveerd en geïsoleerd. De vloer is geïsoleerd met 
schuimbeton, uitgevoerd met energiezuinige vloerverwarming en afgewerkt met een 
gevlinderde cementdekvloer.

In de ruime achtertuin biedt een houten overkapping een schaduwrijke ruimte tijdens 
zonnige dagen, of een beschutte plek bij wind. Hier is het tot in de late uurtjes heerlijk 
toeven. Bent u op zoek naar een woonruimte in een heerlijk rustige en bovenal groene 
omgeving? In deze woning heeft u continu het gevoel op vakantie te zijn.




Nieuwsgierig geworden? Kom dan gerust kijken!
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Ligging en indeling

Begane grond

Wanneer u de voordeur opent, komt u in de hal van waaruit u de woonkamer kunt 
betreden. Door de hoge ramen valt meteen de prettige lichtinval op. Dit maakt het een 
zeer prettige leefruimte. In de woonkamer bevindt zich de trap naar de eerste verdieping 
en heeft u een open toegang tot de ruime eetkeuken. De keuken is met diverse 
inbouwapparatuur van alle gemakken voorzien en biedt voldoende ruimte voor een 
grote eettafel. Vanuit zowel de woonkamer als de keuken heeft u een prachtig zicht op 
de boten die langsvaren over de Boarn. Achter de woonkamer is de bijkeuken met toilet 
en aansluitend de badkamer. De schuifpui in de woonkamer zorgt voor een fijne 
verbinding met de ruime achtertuin.




Eerste verdieping

Via de trap in de woonkamer, komt u op de overloop van de eerste verdieping. Hier zijn 
drie slaapkamers met diverse inbouwkasten gerealiseerd. Zowel op de voorzijde als de 
achterzijde van de woning bevinden zich dakkapellen, welke extra ruimte geven aan de 
slaapkamers.



4Eastein 6, 8495 HK Aldeboarn


Ligging en indeling

Tuin

De achtertuin is zowel via de schuifpui, een achterom en naast de woning toegankelijk. 
Het geheel is erg fraai aangelegd met een royaal terras en diverse zithoekjes. In de tuin 
heeft u veel privacy, tevens staan er diverse bijgebouwen welke op diverse manieren 
gebruikt kunnen worden. Zo is er bijvoorbeeld ruimte voor een salon, staat er een fijne 
overkapping en is de vrijstaande houten schuur ideaal voor de stalling van uw fietsen en 
gereedschap.




Bijzonderheden

Op een rij:

- gerenoveerd en geïsoleerd dak;

- vloerverwarming op de begane grond;

- woning met veel lichtinval;

- prachtig gelegen met uitzicht over het water;

- op loopafstand van de jachthaven;

- beschutte en ruime tuin met achterom;

- parkeerplaats direct achter de woning;



Overdracht

Vraagprijs € 335.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1916

Isolatievormen Dakisolatie

Vloerisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 324 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 109 m²

Inhoud 431 m³

Oppervlakte externe bergruimte 36,8 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

In centrum

Vrij uitzicht

 

Tuin

Type Zijtuin

Heeft een achterom Ja

Staat Normaal

Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Hoofdtuin Ja

Tuin 2 - Heeft een achterom Ja

Tuin 2 - Staat Normaal

 

Energieverbruik

Energielabel C
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Kenmerken




 

CV ketel

CV ketel HR Nefit Calenta

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2010

Combiketel Ja

Eigendom Huur

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Vloerverwarming (gedeeltelijk)

Glasvezelaansluiting aanwezig Ja

Tuin aanwezig Ja

Beschikt over een internetverbinding Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond
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Kenmerken
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Foto's
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Foto's
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Google maps
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Tekeningen
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Tekeningen
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Foto's
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Foto's
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Sfeer impressies
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Sfeer impressies


































Een rapport van:Een rapport van:

KadastraleKaart.comKadastraleKaart.com

Kadastrale kaart metKadastrale kaart met
maatvoeringmaatvoering

Perceel: ODB04E2140Perceel: ODB04E2140

Kadastrale
aanduiding
ODB04E2140

Kadastrale gemeente
Oldeboorn

Datum van uitgi�e
03/11/2022



Maatvoering
Perceel: ODB04 E 2140 - Datum: 03/11/2022

Een rapport van:

KadastraleKaart.com

De kaart is op het noorden georienteerd.

Maatvoering tussen pand en perceel
Maatvoering perceel
Perceel
Pand

Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Kadastrale aanduiding
ODB04 E 2140

Kadastrale gemeente
Oldeboorn

Datum van uitgi�e
03/11/2022
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