
Kapelaan Jansenstrjitte 14Sneek

119 m² 220 m² 3 1991-20
00 Half vrijstaande woning met 

aangebouwde garage, 4 slaapkamers 

en een diepe achtertuin met achterom!



Over deze woning
In een kindvriendelijke woonwijk gelegen half vrijstaande 

woning met aangebouwde garage, 4 slaapkamers en een 

diepe achtertuin met achterom!


Vanuit de woonkamer vrij uitzicht over de straat, groenstrook 

en het speelterrein.


De woning is gelegen op fiets- en loopafstand van het 

centrum van Sneek en openbare voorzieningen zoals 

basisscholen, openbaar vervoer (bus- en treinstation) en 

sportfaciliteiten.





Indeling: voortuin, oprit, overdekte zij-entree, hal, meterkast 

(4 groepen+aardlek), toilet met fonteintje, L-vormige 

woonkamer, open keuken, loopdeur naar diepe beschutte 

achtertuin (12 meter diep) met terras, aangebouwde garage 

en achterom.





1e verdieping: overloop, 3 ruime slaapkamers, complete 

badkamer met ligbad, separate douche, 2e toilet en wastafel 

en wasmachineaansluiting.





2e verdieping: middels vaste trap naar royale 2e verdieping 

alwaar 4e slaapkamer en dakraam, CV opstelling (Remeha HR 

2008) en bergruimte.





Eigen grond: het perceel dient nog nader te worden 

ingemeten; kosten voor koper. Het perceel is ongeveeer 

220m2.


De notaris voor levering van de woning betreft projectnotaris 

en staat vast.





Aanvaarding kan per direct!





Bel de Makelaar Erwin Kauffmann voor een bezichtiging!

Diepe beschutte achtertuin.

Vraagprijs

€345.000k.k.

Soort object eengezinswoning

Type 2-onder-1-kapwoning

Kamers 5

Woonoppervlakte 119 m²

Perceeloppervlakte ca. 220 m²

Inhoud 484 m³

Bouwjaar 1991-2000

Tuin achtertuin, voortuin, 

zijtuin, zonneterras

Garage aangebouwd steen

Verwarming c.v.-ketel

Isolatie dakisolatie, muurisolatie, 

vloerisolatie, dubbel glas

Ben je nieuwsgierig geworden? 

0515 - 43 00 06



Welkomkom binnen!

Vrij uitzicht over de 

straat, groenstrook en 

het speelterrein.



Ruime L-vormige 

woonkamer met open 

keuken.









Badkamer met o.a. een 

ligbad, separate douche, 

2e toilet en wastafel.









Middels vaste trap naar 
royale 2e verdieping 

alwaar 4e slaapkamer en 
dakraam.





Aangebouwde stenen 
garage.



Diepe beschutte 

achtertuin (12 meter 

diep) met terras.









Kadastrale kaart



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


