
TE KOOP: Het Bosk 28
8731 BM Wommels
€ 199.500 K.K.
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Inleiding
Op een goede kindvriendelijke stand, midden in 
het dorp Wommels is deze luxe vrijstaande 
woning gelegen. De woning is gebouwd 
omstreeks 1956 en is vanaf 2008 volledig 
gerenoveerd en uitgebouwd. Dat er veel tijd en 
moeite is genomen om de woning te 
moderniseren blijkt zodra u binnen komt. Door 
het materiaalgebruik en de afwerking is dit een 
zeer comfortabele woning. 
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Tuin
De woning beschikt over een zonovergoten woonkeuken met openslaande deuren naar de royale tuin. 

Door de ligging op het zuiden en de overvloed aan privacy ervaart u hier een ultiem vakantiegevoel. 
Vanaf ’s ochtendsvroeg tot laat in de avond kan men op het overdekte terras van het buitenleven 

genieten. 
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Begane grond
De woonkeuken beschikt over een luxe 
keukenopstelling, voorzien van een vijf-
pitsgasfornuis met wokbrander, een ingebouwde 
magnetron en een vaatwasser.  

De woonkamer is aan de achterzijde prachtig 
modern uitgebouwd, voorzien van veel glas en twee 
openslaande  tuindeuren. In de uitbouw is de 
bijkeuken te vinden. Vanuit de bijkeuken is er 
toegang tot de carport en een geïsoleerde berging/
werkkamer. Er is een mogelijkheid om hier een 
slaapkamer van te maken. 
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Indeling
Indeling

Begane grond: Entree/hal aan de voorzijde met 
royale kelder, modern toilet, trapopgang en nieuwe 
meterkast. Vanuit de hal is er toegang tot de ruime 
woonkamer met luxe open keuken. Vanuit de 
woonkamer is er toegang tot de bijkeuken, van 
waaruit toegang is tot de carport, de geïsoleerde 
berging/werkkamer en het overdekte terras. 




Verdieping: Overloop, twee slaapkamers, luxe 
badkamer met vloerverwarming, doucheruimte met 
drain in de vloer en ligbad. Zowel de badkamer en 
één van de slaapkamers zijn voorzien van een 
dubbel dakraam. 
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Verdieping
De bovenverdieping is eveneens aangepakt. Daar 
zijn twee slaapkamers en de luxe badkamer te 
vinden. Daarnaast is er een inloopkast. Dit maakt 
dat de woning zeer geschikt is voor gezinnen.
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Bijzonderheden
- Tuin op het zuiden.

- Berging/schuur in tuin.

- Mogelijkheid tot slapen op de begane grond.

- Vloerverwarming in de aanbouw, slaapkamer 
beneden en de badkamer.

- Wasmachine- en drogeraansluiting in de 
bijkeuken.

- Nabij centrum.  
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Constructie
De woning is opgetrokken uit spouwmuren. De 
vloeren ter hoogte van de uitbouw en de 
slaapkamer beneden zijn van beton. De vloeren van 
de woonkamer/keuken en de verdieping zijn van 
hout. Het dak is gedekt met dakpannen op een 
houten dakbeschot. De kozijnen zijn van hardhout. 
Het schilderwerk binnen en buiten is goed 
onderhouden.

 

De centrale verwarming gaat middels een CV combi-
ketel Nefit HR. De woning is voorzien van  dakisolatie 
en dubbel beglazing. Daarnaast is de woning 
aangesloten op de riolering. 
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Overdracht

Vraagprijs € 199.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

Eigendomsrechten Geheel perceel

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1956

Dakbedekking Dakpannen

Isolatievormen Dakisolatie

Spouwmuren

Dubbelglas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 424 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 110 m²

Inhoud 350 m³

Oppervlakte overige inpandige ruimten 15 m²

Oppervlakte externe bergruimte 4 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

15 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 4 (waarvan 2 slaapkamers)

 

Locatie

Ligging In centrum

In woonwijk

Nabij winkelcentrum

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

 

CV ketel

Combiketel Ja

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 1

Aantal overdekte parkeerplaatsen 1

Verwarmingssysteem Centrale verwarming
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Omgeving
Wommels is een levendig dorp, gelegen te midden van het Friese landschap. Het dorp beschikt over 

vele voorzieningen zoals (sport)verenigingen, winkels en een supermarkt, scholen, zowel basis 
onderwijs als voortgezet onderwijs, uitgaansgelegenheden en een bibliotheek. 


Wommels is direct gelegen aan de N359. Via deze weg zijn Leeuwarden, Sneek en de afsluitdijk snel 
bereikbaar. 
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BETREFT

Wommels A 1672
UW REFERENTIE

sv drees prive
GELEVERD OP

09-05-2018 - 13:23
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11005894122
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

08-05-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

02-05-2018
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Wommels A 1672
Kadastrale objectidentificatie : 053130167270000

Locatie 't Bosk 28
8731 BM  Wommels
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Grootte 424 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 168604 - 569012
Omschrijving Wonen

Koopsom € 215.000 Koopjaar 2009

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stukken Hyp4 66307/96 Ingeschreven op 12-06-2015

Hyp4 57355/79 Ingeschreven op 26-10-2009
Naam gerechtigde Mevrouw Hester van der Meer

Adres 't Bosk 28
8731 BM  WOMMELS

Geboren 20-06-1986
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te LITTENSERADIEL

Burgerlijke staat Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap (ten tijde van verkrijging)

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Klantcontactcenter.

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.53130167270000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_66307_96
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_57355_79
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.470497115
https://www.kadaster.nl/contact


Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: sv drees prive

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 9 mei 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WMS02&sectie=A&perceelnummer=1671&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WMS02&sectie=A&perceelnummer=2847&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WMS02&sectie=A&perceelnummer=2837&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WMS02&sectie=A&perceelnummer=1718&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WMS02&sectie=A&perceelnummer=2750&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WMS02&sectie=A&perceelnummer=2749&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WMS02&sectie=A&perceelnummer=2848&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WMS02&sectie=A&perceelnummer=2740&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WMS02&sectie=A&perceelnummer=2751&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WMS02&sectie=A&perceelnummer=2849&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WMS02&sectie=A&perceelnummer=1920&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WMS02&sectie=A&perceelnummer=1672&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WMS02&sectie=A&perceelnummer=2800&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: sv drees prive

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object WOMMELS A 1672
't Bosk 28, 8731 BM WOMMELS
CC-BY Kadaster.



Landelijk-Wonen Fryslân




Sixmastraat 4

8932 PA Leeuwarden




T. 0582849188

E. fryslan@landelijk-wonen.nl


