
TE KOOP

€ 485.000 K.K.

Makelaardij van der Wier O.G.

Provincialeweg 66 A


9865 AK Opende

0594-657401


info@makelaardijvanderwier.nl

Provincialeweg 71

9865 AC Opende




2Provincialeweg 71, 9865 AC Opende


Provincialeweg 71

9865 AC Opende

Inleiding
Als je al je hele leven of een hele tijd in Opende woont dan kun je je misschien nog 
herinneren dat je vroeger op deze plek vers brood kon halen. Bakker IJkema heeft hier 
lang gevestigd gezeten. Vers brood kan je er nu niet meer kopen en de bakkerij is al 
jaren geleden gestopt. De bakkersoven heeft dan ook plaats gemaakt voor een moderne 
keuken die van alle gemakken is voorzien. De voormalige winkelruimte is onder andere 
veranderd naar een slaap- en badkamer op de begane grond waardoor een 
levensloopbestendige woning is gecreëerd.  Ondanks deze aanpassingen zijn de 
hartelijkheid en vriendelijkheid van weleer in deze woning nog goed voelbaar.  Met een 
woonoppervlakte van maar liefst 235 m2, zes  slaapkamers, waarvan 2 op de begane 
grond is dit met een recht een royale woning te noemen. Het grote perceel van 1160m2 
heeft een vrijstaande garage, besloten achtertuin en ruime bestrate  oprit/achterplaats. 
Een levensloop bestendige woning dus, maar ook uitermate geschikt voor een groot 
gezin of werken aan huis.  
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Provincialeweg 71

9865 AC Opende

Inleiding



Het levendige dorp Opende heeft alle basisvoorzieningen zoals supermarkt, basisschool, 
sportvelden en ook openbaar vervoer binnen handbereik. Ook Surhuisterveen, een dorp 
met een sterke regiofunctie, is goed bereikbaar. Opende ligt in het coulisselandschap 
van het Westerkwartier nabij diverse natuurgebieden, waaronder bijvoorbeeld het 'Blote 
Voetenpad', waar je heerlijk kunt fietsen en wandelen. Ook ligt deze woning zeer centraal 
ten opzichte van de diverse uitvalswegen zoals onder andere de snelweg A7.




Bent u op zoek naar dorps wonen, een heerlijk familiehuis met een nette afwerking, 6 
slaapkamers, energielabel D en op korte afstand van diverse voorzieningen, dan nodigen 
we u van harte uit om te komen kijken bij deze fijne woning! 
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Ligging en indeling

Begane grond

Laten we u meenemen. Via de bestrate oprit komt u aan de achterzijde de woning 
binnen. Bij binnenkomst treft u een ruime centrale hal met meterkast, trapopgang naar 
de 1e verdieping en toegang tot alle ruimtes beneden. De lichtkoepel zorgt voor een 
extra ruimtelijke effect en een prettige lichtinval. Als eerste treft u de bijkeuken met 
genoeg ruimte voor wasmachine en droger. Naast de bijkeuken is de badkamer gelegen, 
met daarin een dubbele wastafel, inloopdouche en wc. Aan de voorzijde van de woning 
ligt een ruime kamer (22m2) die als slaapkamer, maar ook bijvoorbeeld als kantoor 
gebruikt kan worden. 

De woonkamer eveneens aan de voorzijde gelegen heeft door de grote raampartijen een 
mooie lichtinval en is voorzien van een houten vloer en gashaard. Zowel vanuit de hal als 
de woonkamer heeft u toegang tot de grote woonkeuken met plavuizen. Deze is 
voorzien van een keukenblok in rechte opstelling en een spoeleiland, met diverse 
inbouwapparatuur als combimagnetron, oven, vaatwasser, koelvrieskast en 
inductiekookplaat.
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Ligging en indeling

Vanuit de woonkeuken heeft u via openslaande deuren toegang tot het terras en de 
achtertuin. Ook aan de achterzijde van de woning een separaat toilet en een extra 
ruimte (15m2) met openslaande deuren tot de achterplaats. De woning beschikt over 
een bestrate oprit met parkeergelegenheid voor meerder auto's en met een grote 
vrijstaande houten garage (51m2), verdieping en overkapping ervoor. Naast de woning 
treft u nog een kleine berging. De achtertuin is mooi aangelegd  en besloten, waar u in 
alle privacy kunt genieten. 




Eerste verdieping

Via de trap in de hal bereikt u de overloop met toegang tot 4 slaapkamers (16 m2, 16m2, 
11m2 en 8m2) en een bergruimte. Op de overloop een luik met een vlizotrap.   




Tweede verdieping

Op de tweede verdieping is een bergzolder aanwezig, deze is toegankelijk via een 
vlizotrap. 
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Ligging en indeling




Bijzonderheden

- ruim wonen in centrum van Opende

- slaapkamers en badkamer op de begane grond

- verzorgde woning met karakteristieke uitstraling

- verwarming middels cv en radiatoren



Overdracht

Vraagprijs € 485.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1932

Dakbedekking Bitumen

Dakpannen

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Muurisolatie

Spouwmuren

Vloerisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 1.160 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 235,9 m²

Inhoud 999 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

44,5 m²

Oppervlakte externe bergruimte 86,1 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

5,5 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 4

Aantal kamers 8 (waarvan 6 slaapkamers)

 

Tuin

Type Achtertuin

 

Energieverbruik

Energielabel D

Energie-index 2

 

CV ketel
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Kenmerken




Warmtebron Gas

Bouwjaar 2008

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Parkeergelegenheid Vrijstaande houten garage

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

Eigendom Eigen grond

Eigendom Eigen grond
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Kenmerken




Blijft 
achter

Gaat 
mee

Kan worden 
overgenomen

NVT

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

Tuinhuis/buitenberging X

Vijver X

Broeikas X

Vlaggenmast X

Zonnepanelen X

 

Woning

Alarminstallatie X

Schotel/antenne X

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X

Screens X

Rolluiken/zonwering buiten X

Zonwering binnen         (zij) X

Vliegenhorren X

 

Raamdecoratie, te weten

Gordijnrails X

Gordijnen X

Rolgordijnen X

Vitrages X

Jaloezieën/lamellen X

 

Vloerdecoratie, te weten

Vloerbedekking/linoleum       (boven) X

Parketvloer/laminaat              (houtenvloer) X

 

Warmwatervoorziening / CV

CV met toebehoren X

Close-in boiler X
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Lijst van zaken




Blijft 
achter

Gaat 
mee

Kan worden 
overgenomen

NVT

Geiser X

Thermostaat X

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X

Airconditioning X

Kokend waterkraan X

 

Open haard, houtkachel

(Voorzet) open haard X

Allesbrander X

Kachels X

gashaard X

 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

Keukenmeubel X

(Combi)magnetron X

Gaskookplaat/keramische plaat/inductie/fornuis X

Oven X

Vaatwasser X

Afzuigkap/schouw X

Koelkast/vrieskast X

Wasmachine X

Wasdroger X

 

Verlichting, te weten

Inbouwverlichting / dimmers X

Opbouwverlichting X

 

(Losse) kasten, legplanken, te weten

Losse kast(en)           (1 slaapkamer) X

Boeken/legplanken X

Werkbank in schuur/garage X

Vast bureau X

Spiegelwanden X

 

Sanitaire voorzieningen

Badkameraccessoires

Wastafel(s) X
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Lijst van zaken




Blijft 
achter

Gaat 
mee

Kan worden 
overgenomen

NVT

Toiletaccessoires X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Sauna X

 

Telefoontoestel/-installatie

Telefoontoestellen X

Telefooninstallatie X

 

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten

Radiatorafwerking X

Voorzetramen X

Isolatievoorzieningen X

 

Overige zaken, te weten:

Schilderijophangsysteem
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Lijst van zaken
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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
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