
Wederik 73Heerenveen

108 m² 222 m² 3 1981

Vrij gelegen ruime hoekwoning met 

carport nabij vaarwater.



Over deze woning
Vrij gelegen ruime hoekwoning met carport nabij vaarwater, 

ruime tuingerichte woonkamer, drie royale slaapkamers en 

bijkeuken/berging.


De woning is gelegen in een nette kindvriendelijke woonwijk, 

nabij basisscholen, voortgezet onderwijs, het treinstation en 

het gezellige centrum van Heerenveen.





Indeling: ruime voortuin met carport en oprit, entree, hal, 

meterkast, toilet met fonteintje, trapkelderkast, bijkeuken/

berging, ruime tuingerichte woonkamer met laminaatvloer 

en fraai uitzicht over de van Engelenvaart, loopdeur naar 

achtertuin, open keuken v.v. inbouwapparatuur.


Achtertuin op het noordwesten met terras en vrijstaand 

houten tuinhuis, achterom.





1e verdieping: overloop, met aan weerskanten bergruimte en 

CV opstelling, drie royale slaapkamers, badkamer met 2e 

toilet, wastafel en douche.





2e verdieping: bergruimte.





Eigen grond: 222m2. Aanvaarding kan per direct, de woning 

staat leeg.





Nieuwsgierig naar deze mooi gelegen en direct te aanvaarden 

woning?





Bel dan de makelaar voor een bezichtiging.

Vraagprijs

€299.000k.k.

Soort object eengezinswoning

Type hoekwoning

Kamers 5

Woonoppervlakte 108 m²

Perceeloppervlakte 222 m²

Inhoud 395 m³

Bouwjaar 1981

Tuin achtertuin, voortuin, 

zijtuin, zonneterras

Garage carport, parkeerplaats

Verwarming c.v.-ketel

Isolatie dakisolatie, muurisolatie, 

gedeeltelijk dubbel glas

Ben je nieuwsgierig geworden? 

0513 - 62 83 00



Welkomkom binnen!





Open keuken v.v. 
inbouwapparatuur.









1e verdieping: overloop, 
drie royale slaapkamers.















Kadastrale kaart



Plattegronden



Plattegronden



Plattegronden



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

Heerenveen
Nieuwstraat 29

0513 - 62 83 00
heerenveen@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


