
Midstraat 117Joure

177 m² 0 m² 3 2002

In het hart van het centrum gelegen 

nieuw gerealiseerd 


5-kamerappartement!



Over deze woning
In het hart van het centrum van Joure ligt dit nieuw 

gerealiseerde 5-kamer appartement van maar liefst circa 177 

m² met 3 slaapkamers, een loggia op de zonkant en een 

apart kantoor. Tegenover de Hema en boven de Blokker, alle 

voorzieningen binnen handbereik.





Indeling: entree, hal met toegang naar de berging met een 

eigen zij-entree via de steeg. Via de fraaie trapopgang bereikt 

u de 1e verdieping welke bestaat uit een ruime hal met toilet 

en deur naar het kantoor (het kantoor kan eventueel ook 

gebruikt worden als vierde slaapkamer), woonkamer met 

meerdere Velux dakramen voor voldoende lichtinval en 

schuifpui naar de loggia op het zuiden waar u heerlijk kunt 

genieten van de zon en reuring in de Midstraat. In de 

woonkamer is een open keuken aanwezig met royaal eiland. 

De keuken beschikt over een inductie kookplaat met 

afzuiging (Bora), Quooker kraan, vaatwasser, combi oven en 

koel-vriescombinatie. Bijkeuken met wasmachine 

aansluiting. 3 slaapkamers van 23, 13 en 9 m². Nog naar 

wens in te delen badkamer met een op afstand bedienbare 

lichtkoepel. De hal is ruim genoeg om naast het raam van de 

loggia een extra zitje te realiseren.





Het appartement is volledig geïsoleerd volgens de 

nieuwbouweisen. Verwarming en koeling wordt geregeld via 

8 airco units met afstandsbedieningen verdeeld in de 

verschillende ruimtes. Warm water in de keuken middels de 

gecombineerde Quooker kraan. De badkamer kan nog naar 

wens ingevuld worden en dan kan ook een keuze gemaakt 

worden in de warm watervoorziening. Bouwjaar van het 

gehele gebouw is 2002 en het appartement is in 2022 

gerealiseerd. Gebruiksoppervlakte wonen ± 177 m², inhoud ± 

570 m³. Parkeermogelijkheden zijn voldoende aanwezig op 

het achtergelegen parkeerterrein aan Sinnebuorren.

Ben je nieuwsgierig geworden? 

0513 - 41 77 50

Vraagprijs

€495.000,- k.k.

Soort object bovenwoning

Type appartement

Kamers 5

Woonoppervlakte 177 m²

Perceeloppervlakte 0 m²

Inhoud 530 m³

Bouwjaar 2002

Tuin geen tuin

Garage geen garage

Verwarming elektrische verwarming

Isolatie volledig geisoleerd



Welkomkom binnen!

Woonkamer met meerdere 

Velux dakramen, daardoor 

voldoende lichtinval.



Heerlijke loggia 


op het zuiden!



Open keuken met royaal 
eiland en voorzien van 

diverse 
inbouwapparatuur.







Hal met toegang naar de 
berging met een eigen zij-

entree via de steeg. 



 Via de fraaie trapopgang 
bereikt u de 1e verdieping 

welke bestaat uit een 
ruime hal met toilet en 
deur naar het kantoor.



3 slaapkamers + naar 

wens in te delen 

badkamer.











Kadastrale kaart



Plattegronden



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

Joure
Douwe Egberts Plein 1

0513 - 41 77 50
joure@makelaardijhoekstra.nl

Chris Speerstra
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


