
Dr. Boumaweg 11Sneek

174 m² 224 m² 4 1908

Karakteristiek herenhuis met eigen 

parkeerplek voor de deur!



Over deze woning
Loop je langs de Dr. Boumaweg 11 dan wil je geheid een blik 

door de ramen werpen. Dit karakteristieke herenhuis heeft 

een gevel waar je u tegen zegt en heeft zelfs een eigen 

parkeerplek voor de deur. De woning ligt in een leuke buurt 

van waterrijk Sneek, vlakbij het centrum en de nodige 

voorzieningen. Het station ligt op drie minuten lopen en met 

een gezonde wandeling bevind je je zomaar in het oudste 

stadspark van de stad: het Wilhelminapark.





Bij binnenkomst in de hal van de woning, vallen de 

karakteristieke details onmiddellijk op. De mozaïeken tegels, 

de ornamenten op het plafond en de hoogte van de woning 

zijn terug te leiden naar bouwjaar 1908. Het huis ademt luxe, 

maar wel op een gezellige manier. Op de benedenverdieping 

vind je niet de woonkamer en keuken, maar is een ruime 

slaap- en hobbykamer te vinden die je met een prachtige 

schuifdeur (kamer-en-suite) in tweeën verdeelt. Daarnaast 

vindt je hier in het verlengde van de hal een kleine badkamer 

en wc, een keukenblok en een achterkamer die uitkomt op de 

tuin. Op zoek naar een woning met ruimte voor jouw hobby? 

In dit herenhuis heb je een hele verdieping tot je beschikking! 

Liever de ruimtes gebruiken voor andere leden van het gezin? 

Ook dat is gemakkelijk te bewerkstelligen. In deze woning 

zijn er tal van indelingen mogelijk.





Op de eerste verdieping stap je de woonkamer in, die aan 

beiden kanten uitgerust is met hoge ramen. De kamer is dan 

ook heerlijk licht wat nogmaals benadrukt wordt door de 

hoogte van de ruimte. De U-vormige kamer biedt genoeg zit- 

en werkplekken en huisvest daarnaast een luxe, moderne 

keuken (2019) met toegang tot een ruim zonneterras. Hier 

ontbijt je op warme dagen als een echte Parijzenaar in de 

ochtendzon. Een zomervakantie thuis spenderen? Dat is hier 

zo gek nog niet.





Via de prachtige houten trap kom je op de tweede en laatste 

verdieping. En ook hier geniet je van een heerlijke lichtinval. 

De gehele verdieping is ingericht als mastersuite, met een en-

suite badkamer en inloopkast. De perfecte plek om je na een 

vermoeiende dag in terug te trekken en een welverdiend 

warm bad te nemen voor het slapengaan.





De woning mag dan wel al bijna twee eeuwwisselingen 

meegemaakt hebben, toch valt het definitieve energielabel B 

niet tegen. De woning is in 2014/2015 compleet verbouwd en 

gemoderniseerd, waardoor de woning goed geïsoleerd is en 

grotendeels over dubbelglas beschikt. Een fijne extra van 

deze prachtige 20ste eeuwse woning.





Dit bijzondere object vraagt om bijzondere aandacht. 

Daarom bieden wij deze woning onder ons nieuwe label 

'Exclusief Wonen' te koop aan. Bel uw makelaar Erwin 

Kauffmann voor een uitgebreide bezichtiging!

Ben je nieuwsgierig geworden? 

0515 - 43 00 06

Vraagprijs

€550.000,- k.k.

Soort object herenhuis

Type halfvrijstaande woning

Kamers 6

Woonoppervlakte 174 m²

Perceeloppervlakte 224 m²

Inhoud 716 m³

Bouwjaar 1908

Tuin achtertuin, voortuin, 

zonneterras

Verwarming c.v.-ketel, houtkachel

Isolatie dak-, muur- en 

vloerisolatie



Welkomkom binnen!

Binnenkomst met vele 

karakteristieke details!



Een ruime slaap- en 
hobbykamer op de begane 

grond die je met een 
prachtige schuifdeur in 


2-en deelt.





Daarnaast vind je op de 
begane grond in het 
verlengde v.d. hal een 

kleine badkamer en wc en 
een keukenblok.





Woonkamer op de 1e 

verdieping met aan beide 

kanten hoge ramen!





Luxe, moderne keuken 

(2019) met toegang tot 

ruim zonneterras.







De gehele 2e verdieping is 
ingericht als mastersuite 

met een en-suite 
badkamer en inloopkast.













Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Houtkachel X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Inloopkast kleedkamer boven X

 - Invouwkast schuur X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koelkast X

 - koel-vriescombinatie X

 - Quooker X

 

Woning - Sanitair/sauna



Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - toilet X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X



Bijzonderheden 1 A.

Zijn er nadat u het perceel in eigendom hebt gekregen nog andere, eventuele 
aanvullende notariële of onderhandse akten opgesteld met betrekking tot het perceel?

Nee

Zo ja, welke?

 

Bijzonderheden 1 B.

Zijn er mondelinge of schriftelijke afspraken gemaakt over aangrenzende percelen?

(Denk hierbij aan regelingen voor het gebruik van een poort, schuur, garage, tuin, 
overeenkomsten met meerdere buren, toezeggingen, erfafscheidingen.)

Nee

Zo ja, welke zijn dat?

 

Bijzonderheden 1 C.

Wijken de huidige terreinafscheidingen af van de kadastrale eigendomsgrenzen?

(Denk hierbij ook aan strookjes grond van de gemeente die u in gebruik heeft, of grond 
van u die gebruikt wordt door de buren.)

Nee

Zo ja, waaruit bestaat die afwijking?

 

Bijzonderheden 1 D.

Is een gedeelte van uw pand, schuur, garage of schutting gebouwd op grond van de 
buren of andersom?

Nee

Zo ja, graag nader toelichten:

 

Bijzonderheden 1 E.

Heeft u grond van derden in gebruik? Ja

Zo ja, welke grond? Oprit = erfpacht (€2,41/
jaar)

 

Bijzonderheden 1 F.

Rusten er 'bijzondere lasten en beperkingen' op de woning en/of het perceel? 
(Bijzondere lasten en beperkingen kunnen privaatrechtelijke beperkingen zijn zoals 
(lijdende) erfdienstbaarheden (bijvoorbeeld een recht van overpad), kwalitatieve 
verplichtingen, kettingbedingen, vruchtgebruik, voorkeursrecht (bijvoorbeeld een eerste 
recht van koop), opstalrecht, erfpacht, huurkoop. Het kan ook gaan om 
publiekrechtelijke beperkingen zoals een aanschrijving van de gemeente in het kader 
van een illegale verbouwing)

Nee

Zo ja, welke?

 

Bijzonderheden 1 G.

Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing? Nee

 

Bijzonderheden 1 H.

Is er een anti-speculatiebeding van toepassing op de woning? Nee
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Zo ja, hoe lang nog?

 

Bijzonderheden 1 I.

Is er sprake van een beschermd stads- of dorpsgezicht of loopt er een procedure tot 
aanwijzing daartoe?

Nee

Is er sprake van een gemeentelijk-, provinciaal-of rijksmonument of loopt er een 
procedure tot aanwijzing daartoe?

Nee

Is er volgens het bestemmingsplan sprake van een beeldbepalend of karakteristiek 
object?

Ja

 

Bijzonderheden 1 J.

Is er sprake (geweest) van ruilverkaveling? Nee

Zo ja, moet u hiervoor ruilverkavelingsrente betalen? Nee

Zo ja, hoeveel en voor hoe lang? Bedrag:

Duur:

 

Bijzonderheden 1 K.

Is er sprake van onteigening? Nee

 

Bijzonderheden 1 L.

Is de woning of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of bij anderen in gebruik? Nee

Zo ja: Is er een huurcontract? Nee

Welk gedeelte is verhuurd?

Welke delen vallen onder gezamenlijk gebruik?

Welke zaken zijn van de huurder en mag hij verwijderen bij ontruiming?

(Bijvoorbeeld geiser, keuken, lampen.)

Heeft de huurder een waarborgsom gestort? Nee

Zo ja, hoeveel?

Heeft u nog andere afspraken met de huurders gemaakt? Nee

Zo ja, welke?

 

Bijzonderheden 1 M.

Is er over het pand een geschil/procedures gaande, al dan niet bij de rechter, 
huurcommissie of een andere instantie? (bijvoorbeeld onteigening/kwesties met buren, 
zoals erfdienstbaarheden, recht van overpad, erfafscheidingen e.d.)

Nee

Zo ja, welke is/zijn dat?

 

Bijzonderheden 1 N.

Is er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ? Nee

Zo ja, toelichting:
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Bijzonderheden 1 O.

Zijn er door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstellingen voorgeschreven 
of aangekondigd die nog niet naar behoren zijn uitgevoerd?

Nee

Zo ja, welke?

 

Bijzonderheden 1 P.

Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij verkoop van de woning voor 
een deel kunnen worden teruggevorderd?

Nee

Zo ja, welke?

 

Bijzonderheden 1 Q.

Is het pand onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit onbewoonbaar verklaard 
geweest?

Nee

Zo ja, waarom?

 

Bijzonderheden 1 R.

Is er bij verkoop sprake van een omzetbelastingheffing? 

(Bijvoorbeeld omdat het een voormalig bedrijfsonroerendgoed is, of een woning met 
praktijkgedeelte, of omdat u pas ingrijpend verbouwd hebt.)

Nee

Zo ja, waarom?

 

Bijzonderheden 1 S.

Hoe gebruikt u de woning nu? (Bijvoorbeeld woning, praktijk, winkel, opslag) woning

Is dat gebruik volgens de gemeente toegestaan? Ja

Zo nee, heeft de gemeente dit strijdige gebruik wel eens bij u aangekaart? N.v.t

Hoe heeft de gemeente dit strijdige gebruik bij u aangekaart?

 

Gevels 2 A.

Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of aanhoudend vochtige plekken op de gevels? Nee

Zo ja, waar?

 

Gevels 2 B.

Zijn er (gerepareerde) scheuren/beschadigingen in/aan de gevels aanwezig? Ja

Zo ja, waar?

 

Gevels 2 C.

Zijn de gevels tijdens de bouw geïsoleerd? Nee

Zo nee, zijn de gevels daarna geïsoleerd? Ja

Is er sprake van volledige isolatie? Ja
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Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

 

Gevels 2 D.

Zijn de gevels ooit gereinigd? Nee

Zo ja, volgens welke methode en wanneer?

 

Dak(en) 3 A.

Hoe oud zijn de daken? Platte daken: 2014

Overige daken: schuur niet bekend

 

Dak(en) 3 B.

Heeft u last van daklekkages (gehad)? Ja

Zo ja, waar? Bij regenafvoerpijp 2e 
verdieping, wordt 
binnenkort gerepareerd

 

Dak(en) 3 C.

Zijn er in het verleden gebreken geconstateerd aan de dakconstructie zoals scheve, 
doorbuigende, krakende, beschadigde en/of aangetaste dakdelen?

Nee

Zo ja, waar?

 

Dak(en) 3 D.

Heeft u het dak al eens (gedeeltelijk) laten vernieuwen c.q. laten repareren? Nee

Zo ja, welk (gedeelte van het) dak en waarom?

 

Dak(en) 3 E.

Is het dak tijdens de bouw geïsoleerd? Nee

Zo nee, is het dak daarna geïsoleerd? Ja

Is er sprake van volledige isolatie? Ja

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

 

Dak(en) 3 F.

Zijn de regenwaterafvoeren lek of verstopt? Nee

Zo ja, toelichting:

 

Dak(en) 3 G.

Zijn de dakgoten lek of verstopt? Nee

Zo ja, toelichting:
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Kozijnen, ramen en deuren 4 A.

Wanneer zijn de kozijnen, ramen en deuren voor het laatst geschilderd? 2017

Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf? Ja

Zo ja, door wie? Schakel BV

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 B.

Functioneren alle scharnieren en sloten? Ja

Zo nee, toelichting:

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 C.

Zijn voor alle afsluitbare deuren, ramen etc. sleutels aanwezig? Ja

Zo nee, voor welke deuren, ramen etc. niet?

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 D.

Is er sprake van isolerende beglazing? Ja

Is er sprake van volledige isolatie? Nee

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? 3  (kleine) ramen in de 
zijgevel

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 E.

Is er bij de isolerende beglazing sprake van condensvorming tussen het glas?

(Denk aan lekkende ruiten.)

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 A.

Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of optrekkend vocht op vloeren, plafonds en/of 
wanden?

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 B.

Is er sprake (geweest) van schimmelvorming op de vloeren, plafonds en/of wanden? Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 C.

Zijn er (gerepareerde) of (verborgen) scheuren en/of beschadigingen in/aan vloeren, 
plafonds en/of wanden aanwezig?

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 D.
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Hebben zich in het verleden problemen voorgedaan met de afwerkingen? (Bijvoorbeeld 
loszittend tegelwerk, loslatend behang of spuitwerk, holklinkend of loszittend stucwerk, 
etc.)

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 E.

Is er sprake (geweest) van gebreken aan de vloerconstructie, zoals scheve, 
doorbuigende, krakende, beschadigde en/of aangetaste vloerdelen?

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 F.

Is er sprake van vloerisolatie? Ja

Is er sprake van volledige isolatie? Nee

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? vloer begane grond

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 A.

Is er sprake (geweest) van gebreken aan de fundering? Nee

Zo ja, waar?

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 B.

Is de kruipruimte toegankelijk? Ja

Is de kruipruimte droog? Ja

Zo nee of meestal, toelichting:

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 C.

Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand? Soms

Zo ja of soms, toelichting: bij hevige regenval, bij 
doorvoer oude 
waterleidingspijp

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 D.

Is de grondwaterstand in de afgelopen jaren waarneembaar gewijzigd of is er sprake van 
wateroverlast geweest?

Nee

Zo ja, heeft dit tot problemen geleid in de vorm van water in de kruipruimte c.q. kelder? Nee

Zo nee, tot wat voor andere problemen heeft dit geleid?

 

Installaties 7 A.

Wat voor warmte-installatie is er aanwezig?

(Bijvoorbeeld cv-installatie, WTW-systeem, WKO-systeem.)

CV-installatie

Wat is het merk van de installatie en hoe oud is deze? Merk: Intergas HR
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Leeftijd: 2015

Wanneer is deze voor het laatst onderhouden? 2018

Is het onderhoud uitgevoerd door een erkend bedrijf? Ja

Zo ja, door wie?

 

Installaties 7 B.

Zijn er de afgelopen tijd zaken opgevallen ten aanzien van de installatie?

(bijvoorbeeld de cv-installatie moet meer dan 1 keer per jaar bijgevuld worden)

Nee

Zo ja, wat is u opgevallen?

 

Installaties 7 C.

Zijn er radiatoren die niet warm worden? Nee

Zo ja, welke?

 

Installaties 7 D.

Zijn er radiatoren of (water)leidingen die lekken? Nee

Zo ja, waar en welke?

 

Installaties 7 E.

Zijn er radiatoren of (water)leidingen die ooit zijn bevroren? Nee

Zo ja, waar?

 

Installaties 7 F.

Heeft u vloerverwarming in de woning? Nee

Zo ja, waar?

 

Installaties 7 G.

Zijn er vertrekken die niet (goed) warm worden? Nee

Zo ja, welke?

 

Installaties 7 H.

Heeft de woning zonnepanelen die uw eigendom zijn? Nee

Zo ja, blijven de zonnepanelen achter?

Heeft de woning zonnepanelen die worden gehuurd?

Kan het huurcontract worden overgenomen door koper?

In welk jaar zijn de zonnepanelen geplaatst en door wie? Jaar:

Installateur:

Is de btw over het aankoopbedrag teruggevraagd van de belastingdienst?
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Hoeveel stroom heeft u het afgelopen jaar opgewekt? Jaar:

Aantal kWh:

Hoe lang zit er nog fabrieksgarantie op de zonnepanelen?

Zijn de zonnepanelen aangeschaft met subsidie?

Zo ja, moet de subsidie worden terugbetaald?

Zo ja, welk bedrag moet worden terugbetaald?

 

Installaties 7 I.

In welk jaar zijn voor het laatst de aanwezige schoorsteenkanalen/rookgasafvoeren 
geveegd/gereinigd?

2022

 

Installaties 7 J.

Wanneer heeft u de aanwezige schoorsteenkanalen voor het laatst gebruikt? tot heden

Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed? Ja

 

Installaties 7 K.

Is de elektrische installatie vernieuwd? Ja

Zo ja, wanneer? 2017

Zo ja, welke onderdelen? Alles vernieuwd.

 

Installaties 7 L.

Zijn er gebreken aan de (technische) installaties? Nee

Zo ja, welke?

 

Sanitair en riolering 8 A.

Zijn er beschadigingen aan wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen? Nee

Zo ja, welke?

 

Sanitair en riolering 8 B.

Lopen de afvoeren van wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen goed 
door?

Ja

Zo nee, welke niet?

 

Sanitair en riolering 8 C.

Is de woning aangesloten op het gemeentelijke riool? Ja

 

Sanitair en riolering 8 D.

Zijn er gebreken (geweest) aan de riolering, zoals breuken, stankoverlast, lekkages, etc.? Nee

Zo ja, welke?
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Sanitair en riolering 8 E.

Is er een andere voorziening, zoals een septictank, beerput of dergelijk aanwezig? Nee

Zo ja, wat is er aanwezig en hoe dient dit te worden onderhouden?

 

Diversen 9 A.

Wat is het bouwjaar van de woning? 1908

 

Diversen 9 B.

Zijn er asbesthoudende materialen in de woning aanwezig? Nee

Zo ja, welke en waar?

 

Diversen 9 C.

Blijft er in de woning zeil achter, al dan niet vastgelijmd, dat is aangeschaft tussen 1955 
en 1982?

Nee

 

Diversen 9 D.

Is er sprake van loden leidingen in de woning? Niet bekend

Zo ja, waar?

 

Diversen 9 E.

Is de grond verontreinigd? Nee

Zo ja, is er een onderzoeksrapport?

Zo ja, heeft de gemeente/provincie een onderzoeks- of saneringsbevel opgelegd? Nee

 

Diversen 9 F.

Is er een olietank aanwezig? Nee

Zo ja, is deze gesaneerd/verwijderd?

Zo ja, waar is de olietank op het perceel gesitueerd?

Is er een Kiwa-certificaat aanwezig?

 

Diversen 9 G.

Is er sprake van overlast door ongedierte in of (rond)om de woning?

(Denk aan muizen, ratten, kakkerlakken, etc.)

Nee

Zo ja, waar?

 

Diversen 9 H.

Is de woning aangetast door houtworm, boktor, ander ongedierte of zwam? Nee

Zo ja, waar?
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Zo ja, is deze aantasting al eens behandeld?

Zo ja, wanneer?

Zo ja, door welk bedrijf?

 

Diversen 9 I.

Is er sprake van chlorideschade (betonrot)? (Betonrot komt vooral voor in kruipruimtes 
van woningen gebouwd tussen 1965 en 1981 die voorzien zijn van betonnen 
vloerelementen van het merk Kwaaitaal of Manta. Ook andere beton- elementen - 
bijvoorbeeld balkons - kunnen aangetast zijn)

Nee

Zo ja, waar?

 

Diversen 9 J.

Hebben er verbouwingen en/of bijbouwingen plaatsgevonden in en/of om de woning? Ja

Zo ja, welke ver-/bijbouwingen? schuur aan de achterzijde 
in de jaren '90 bijgebouwd

Zo ja, in welk jaartal?

Zo ja, door welk bedrijf zijn deze uitgevoerd?

 

Diversen 9 K.

Zijn er verbouwingen of uitbreidingen uitgevoerd zonder omgevingsvergunning 
(voorheen bouwvergunning)?

Niet bekend

Zo ja, welke?

 

Diversen 9 L.

Bent u in het bezit van een energieprestatiecertificaat/energielabel? Ja

Zo ja, welke label? B

 

Vaste lasten 10 A.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag onroerendezaakbelasting? 477,00

Belastingjaar? 2021

 

Vaste lasten 10 B.

Wat is de WOZ-waarde? 390000

Peiljaar? 2021

 

Vaste lasten 10 C.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten?

Belastingjaar?

 

Vaste lasten 10 D.
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Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolrecht? 188,00

Belastingjaar? 2021

 

Vaste lasten 10 E.

Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven? Gas: 220,00

Elektra:

Blokverwarming:

Anders: Gasverbruik 1750 m3 en 
elektra: 2200 kwh.

Nieuwe voorschotbedrag 
wordt bekend tzt.

Te weten:

 

Vaste lasten 10 F.

Zijn er lease- en/of huurkoopcontracten? 

(Bijvoorbeeld keuken, kozijnen, cv-ketel, etc.)

Nee

Zo ja, welke?

Zijn deze contracten overdraagbaar op de koper?

Let op! Veel lease- en huurkoopcontracten zijn niet langer overdraagbaar op een koper. 
Neem hiervoor contact op met de betreffende leverancier.

Hoe lang lopen de contracten nog en wat is de eventuele afkoopsom? Afkoopsom

Duur:

 

Vaste lasten 10 G.

Als er sprake is van erfpacht of opstalrecht hoe hoog is dan de canon per jaar? 2

Heeft u alle canons betaald? Ja

Is de canon afgekocht? Nee

Zo ja, tot wanneer?

 

Vaste lasten 10 H.

Heeft u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald? Ja

Zijn er variabele bedragen voor gemeenschappelijke poorten, inritten of terreinen? Nee

Zo ja, hoe hoog en waarvoor?

 

Vaste lasten 10 I.

Heeft u, om in de straat te parkeren, een parkeervergunning nodig? Ja

Hoeveel parkeervergunningen kunnen er maximaal worden aangevraagd? 2

Wat zijn de kosten voor deze parkeervergunning(en) per jaar? 16

 

Garanties 11 A.

Vragenlijst




Zijn er lopende onderhoudscontracten en/of garantieregelingen overdraagbaar aan de 
koper?

(Zoals dakbedekking, cv-installatie, dubbele beglazing, etc.)

Nee

Zo ja, welke?

 

Nadere informatie 12 A.

Overige zaken(Overige zaken die de koper naar uw mening moet weten)

Vragenlijst




Kadastrale kaart



Plattegronden



Plattegronden



Plattegronden



Plattegronden



Plattegronden



Plattegronden



Plattegronden



Plattegronden



Sneek is meer

een bruisende stadvoor iedereen
Ben jij op zoek naar een makelaar in Sneek?

Onze makelaars hebben al meer dan 30 jaar

alles in huis en zijn thuis in Sneek en

omstreken!

Zij helpen jou graag bij de aankoop van die

ene droomwoning of juist bij de verkoop van

jouw huidige woning. Deze verkopen zij niet

alleen snel maar onze makelaars zorgen er

bovendien voor dat je de maximaal haalbare

prijs voor jouw woning krijgt!





Je huis verkopen is een grote stap. Onze

makelaars Eddy van Netten, Erwin

Kauffmann en Douwe Dijkstra staan jou

graag bij met het Hoekstra Verkooppakket.

Zij komen graag bij jou thuis langs voor een

kosteloze en vrijblijvende waardebepaling

van jouw woning. Zo weet je meteen waar je

aan toe bent!

De gevleugelde uitspraak: ‘het beste van twee werelden’ doet Sneek

eigenlijk een beetje tekort. Water, stad én cultuur komen hier namelijk

samen in een schitterend natuurrijk decor. De gezelligste

horecagelegenheden met de lekkerste streekgerechten. De keuze is er

volop. Het opdoen van kennis over kunst en historica? Je kunt er je

creatieve hart ophalen en je leven verrijken. Genieten van de Friese

natuur vanaf het water? Zet alle zeilen bij: de aangrenzende Friese

Meren zijn prachtig. Liever als toeschouwer achterover leunen op één

van de heerlijke terrassen? Strijk neer en laat je door het mooie Sneek in

vervoering brengen.





Met 33.855 inwoners is het in Súdwest-Fryslân gelegen Sneek een

gewilde stad om te wonen. Er komen vele elementen samen die garant

staan voor eindeloos woonplezier. Watersport, bedrijvigheid en een

permanent vakantiegevoel maken Sneek tot een stad waar je je nooit

hoeft te vervelen. Of je er nu woont, of als dagjesmens aanmeert: de

historische en waterrijke stad die onderdeel uitmaakt


van de bekende Friese Elf Steden ademt sfeer.



Elk seizoen in

Sneek is mooi!

Bezienswaardigheden


Sneek is een stad die je te voet door de binnenstad langs veel moois 
voert. Langs de Waterpoort met zijn twee achtkantige torens 
bijvoorbeeld. Deze toren is tevens het symbool van Sneek en werd 
rond 1492 gebouwd. Mocht het aangezicht van de toren je bekend 
voorkomen, dat kan: de route van de Elfstedentocht gaat voor de 
Waterpoort langs, ook staat de toren afgebeeld op de schoppenaas in 
een kaartspel. De Martinikerk is de meest centrale kerk en dateert uit 
de 11e eeuw. De kerk ligt op een terp in het centrum van Sneek en 
staat bekend om zijn grote orgel gemaakt door beroemd orgelmaker 
Arp Schnitger. Vandaag de dag worden er in de zomer op 
maandagavonden nog steeds orgelconcerten gehouden: heel 
indrukwekkend. Ook het poppodium Het Bolwerk - vernoemd naar het 
bastion Het Bolwerk nabij het poppodium - is voor menig 
muziekliefhebber een onmisbare plek waar cultuur en muziek 
samenkomen. The Offspring en Herman Brood bezongen hier in het 
verleden al eens hun muzikale stukken. 








Voor de lekkere trek


Van slenteren krijg je trek. In Sneek vind je de gezelligste en lekkerste 
restaurants en grand-cafés. Bij de Walrus bijvoorbeeld is niet alleen 
het eten goed, de sfeer en het personeel ook. Van een Walking diner 
tot een Afternoon-Tea-Arrangement tot een High-wine of Bier-
Arrangement: het rijmt met de Walrus in Sneek. Ontmoedigt het eten 
met stokjes jou niet en loopt het water je in de mond bij het horen van 
Maki en Nigiri? Dan ben je bij Yugo in Sneek aan het juiste adres. De 
kunst van het sushi rollen hebben ze hier in de vingers. Zijn stokjes niet 
zo jouw ding? Liefde gaat door de maag, en dat weten de Italianen als 
geen ander. Vers stomende Italiaanse pasta’s met een vleugje amore 
bestel je bij de impiegato van Mezzaluna.  

Rijke evenementenkalender


De evenementenkalender van Sneek staat bol van de vermakelijke 
evenementen. Wat denk je van de jaarlijks terugkerende Sneekweek? 
Staat deze nog niet genoteerd in jouw agenda? Omcirkel 3 t/m 8 
augustus dan maar alvast. Dit grootste zeil- en muziekfeest ter wereld 
wil je zeker niet mislopen. Een week lang de mooiste Skûtsjes, 
opzwepende muziek en een sfeer die je alleen maar in deze 
hoedanigheid bij de Sneekweek treft. Je tegoed doen aan culinaire 
hoogstandjes doe je op 2 juni bij Lekker Sneek. Laat je verrassen door 
de heerlijke specialiteiten van de restaurants in Sneek. Goede 
voornemens op het gebied van sport? Haal dan de wandel of 
hardloopschoenen maar van zolder, want 22 juni loop je mee met Mar-
athon rond Sneek en meer. 






Wonen in Sneek 


De dynamiek van de stad maakt Sneek een heerlijke en gewilde plek 
om te wonen. Op dat gebied liggen er veel mooie kansen zowel op 
bestaande bouw als nieuwbouwgebied. Neem nou het groenrijke 
Harinxmaland. Een plek voor iedereen die permanent wil genieten van 
al het moois dat Sneek te bieden heeft. De plannen liggen er voor een 
nieuwe vaart, welke deel uitmaakt van het elfsredentraject. Water en 
groen maken deze wijk een uitgelezen kans voor een ieder die 
wondermooi wil wonen. Ook wonen aan de Houkepoort zorgt elke dag 
voor dat vakantiegevoel. Aan het water en keus uit een gevarieerd 
aanbod van woningen. Van appartementen tot twee-onder-één-
kapwoningen tot vrije kavels, omringd door bloemrijke natuur: Sneek 
is meer én voor iedereen een fijne plek om te wonen!



Ruimte voor al jeaantekeningen



Je huis wordt 
je thuis 

wanneer je 
het deelt met 
anderen.







Heeft u vragen naar 
aanleiding van uw 

bezichtiging?
Neem dan gerust contact met mij op. 

Ik help u graag!

makelaardijhoekstra.n

Sneek
Westersingel 32

0513 - 62 83 00
sneek@makelaardijhoekstra.nl

Erwin Kauffmann
Uw makelaar

Leeuwarden


Willemskade 9

058 - 23 37 333

leeuwarden@makelaardijhoekstra.nl

Sneek


Westersingel 32

0515 - 43 00 06

sneek@makelaardijhoekstra.nl

Joure


Douwe Egberts Plein 1

0513 - 41 77 50

joure@makelaardijhoekstra.nl

Heerenveen


Nieuwstraat 29

0513 - 62 83 00

heerenveen@makelaardijhoekstra.nl

Almere


Schoutstraat 8

085 - 00 36 129

almere@makelaardijhoekstra.nl


