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TE KOOP: Sjirk de Walstrjitte 15, Dronryp ALGEMENE OMSCHRIJVING

Op heerlijk rustige en kindvriendelijke woonstand in het dorp Dronryp vind je deze verrassend ruime en
goed onderhouden 2-onder-1-kapwoning met een diepe half vrijstaande garage, vrijstaande berging,
aangebouwde bijkeuken en een fijne beschutte tuin. 

Indeling als volgt: 

Begane grond: 
via eigen oprit, waar prima 2 auto's kunnen staan en keurige voortuin, de entree/hal met kleine vide, trap
naar 1e verdieping, meterkast, toilet met fonteintje, vaste kast en deur naar een slaap-/werkkamer met
vaste kast, heerlijk lichte woon-/eetkamer met open haardpartij en schuifpui naar de achtertuin, open
keuken met L-vormig keukenblok en vaste kastenwand en is voorzien van aantal losse apparatuur,
aangebouwde bijkeuken met C.V. kast, wasmachine opstelling en deur naar tuin. Voorts keurig aangelegde
en ruime achtertuin met half vrijstaande garage (bijna 10 meter lang), vrijstaande houten berging en
schuttingdeur voor achterom. 

1e verdieping: 
overloop met aan de rechterzijde 2 slaapkamers, waarvan 1 met dakkapel en toegang tot de vliering, in het
midden een eigentijdse badkamer met ligbad, 2e toilet en wastafel en links een ruime ouderslaapkamer
met vaste kastenwand, balkon op het westen en luik naar de vliering. 

Bijzonderheden: 
• Badkamer is in 2013 vernieuwd 
• Muur-, vloer- en dakisolatie is in 2014 gedaan 

Algemeen: 
Dronryp is een levendig en actief dorp en biedt vele (winkel-)voorzieningen, basisscholen alsmede goede
trein- en busverbindingen. Leeuwarden ligt slechts op 10 autominuten afstand. De snelweg A31 biedt een
snelle ontsluiting richting Franeker/Harlingen en Afsluitdijk en ook naar de Haak om Leeuwarden richting
het zuiden. 
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TE KOOP: Sjirk de Walstrjitte 15, Dronryp KENMERKEN

Object gegevens:  

Soort object  2/1 kapwoning met garage

Soort bouw  Bestaande bouw

Bouwjaar  1973

Totaal aantal kamers  5

Aantal slaapkamers  4

Woonoppervlakte  115 m²

Perceeloppervlakte  351 m²

Inhoud  400 m³
 

Details:  

Ligging  Aan rustige weg, in woonwijk

Isolatie  dakisolatie, muurisolatie,
vloerisolatie, grotendeels
dubbelglas

Verwarming  c.v.-ketel

Warm water  c.v.-ketel

Schuur/berging  vrijstaand hout

Garage  vrijstaand steen
 

Tuin gegevens:  

Aanwezig  ja

Tuin  achtertuin, voortuin, zijtuin

Tuin diepte/lengte  1250 cm

Tuin breedte  750 cm

Kwaliteit  fraai aangelegd

Ligging  noordoost
 

Locatiegegevens:  

Adres  Sjirk de Walstrjitte 15

Postcode / Plaats  9035BV Dronryp

Kadastrale object  Dronrijp   A   1558
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TE KOOP: Sjirk de Walstrjitte 15, Dronryp FOTO'S
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TE KOOP: Sjirk de Walstrjitte 15, Dronryp LOCATIE
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TE KOOP: Sjirk de Walstrjitte 15, Dronryp DOCUMENTEN
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TE KOOP: Sjirk de Walstrjitte 15, Dronryp

Waarom Bosma De Witte Makelaars?

Vanaf het moment dat u ons belt of bezoekt tot het ‘moment-surpreme’ dat u uw sleutel ontvangt zijn wij
goede kennissen geworden. Bemiddeling zien wij niet louter als verkopen maar als een zeer persoonlijk
proces van oriëntatie, inleving, vertrouwen, meedenken en meeleven. Samen op zoek, gestuurd door onze
marktkennis en middelen, waarbij integriteit ons sleutelwoord vormt tot uw sleutel...

Onze klanten aan het woord:
“We zijn zeer correct en deskundig geholpen door Hieke, Ieuwe en Jan. Door de kleinschaligheid van het
kantoor is de persoonlijke benadering erg goed en prettig. Wij raden dit makelaarskantoor zeker aan, mocht je
een woning willen kopen of verkopen!!!”

“No nonsense makelaar, prettig contact, eerlijk en deskundig advies, veel inzet. Ik zou dit kantoor absoluut
aanraden.”

Bosma de Witte Makelaars
NVM-Makelaarskantoor Bosma de Witte is sinds 2000 in Leeuwarden gevestigd, maar de ervaring van onze
makelaars gaat al veel verder terug.
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TE KOOP: Sjirk de Walstrjitte 15, Dronryp

Hieke Bosma
Hieke Bosma bijvoorbeeld, is al sinds 1989 actief in de makelaardij. Tegenwoordig houdt ze zich als
gecertificeerd makelaar en taxateur vooral bezig met woningen en ’boeren spultsjes’ in het buitengebied,
maar ze kan zeker niet zonder de stad.

Jan de Witte
Jan de Witte, een geboren en getogen Liwwarder, heeft door eerdere functies bij o.a. de rechtbank veel
juridische kennis. Als echt stadsmens kent hij Leeuwarden als zijn broekzak en hij is dan ook vooral actief in
de stad.

Ieuwe Wijmenga
Ieuwe Wijmenga tot slot, onze jongste gediende, maar door zijn jaren lange ervaring als gecertificeerd
makelaar, taxateur en financieel adviseur helemaal thuis in de woningmarkt van Leeuwarden e.o.

We heten u van harte welkom!
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TE KOOP: Sjirk de Walstrjitte 15, Dronryp VERKOOPVOORWAARDEN

Namens opdrachtgever danken wij u voor de getoonde belangstelling.

Hoewel deze woningpresentatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld blijft de mogelijkheid bestaan dat er
fouten en/of onvolledigheden in de omschrijving aanwezig zijn. Noch de verkoper, noch Bosma de Witte Makelaars
aanvaarden in dit geval enige aansprakelijkheid. Alle verstrekte informatie dient gezien te worden als een uitnodiging
om in onderhandeling te treden en is derhalve slechts een vrijblijvende aanbieding.

Eventuele tekeningen geven slechts globaal de situatie ter plaatse weer en aan de afmetingen kunnen geen rechten
worden ontleend. De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer
eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De
Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen,
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Voor eventuele afwijkingen aanvaarden Bosma de Witte
makelaars geen enkele aansprakelijkheid.

Onderzoeksplicht
Ondanks deze zorgvuldigheid heeft u als koper ook uw eigen onderzoeksplicht, derhalve vragen wij u, indien u er
waarde aan hecht, ook uit eigen beweging bepaalde zaken zelf te onderzoeken of te laten onderzoeken door uw
eigen adviseur/(NVM) makelaar of bouwkundige. Uiteraard kunt u de diverse instanties daarvoor aanspreken, zoals
o.a. het Kadaster, de Gemeente, de Nutsbedrijven maar ook bouwkundig adviesbureaus.

Bij recherche is niet gebleken dat de locatie voorkomt op de overzichten ten laste van de Wet Bodembescherming.
Derhalve is er geen aanleiding tot het doen uitvoeren van een bodemonderzoek. De Kandidaat-koper wordt indien
gewenst in de gelegenheid gesteld, op zijn/haar kosten, tot het doen laten uitvoeren van een NEN 5740 bodem -of
grondonderzoek.

Niet bewoningsclausule / As is, Where is
In bepaalde gevallen (o.a. bij vererving of een verkoop door de bank) heeft de verkoper de woning zelf niet bewoond.
Hierdoor kan de verkoper de koper niet informeren over de eigenschappen van de woning die hij als
eigenaar/gebruiker wel had kunnen melden. In de koopakte zal in dergelijke gevallen een extra clausule worden
opgenomen dat het eventueel ontbreken van eigenschappen van het verkochte voor rekening en risico zijn van de
koper.

Asbest
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende
materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. Verkoper is gevrijwaard
voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien.

Overeenstemming
Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken
(transactieprijs, ontbindende voorwaarden) maar ook over details (zoals oplevering, roerende zaken etc.)
overeenstemming is bereikt. Uit een overeenkomst vloeien pas verplichtingen voort als koper én verkoper de
overeenkomst hebben ondertekend.

Ontbindende voorwaarden
Indien u een ontbindende voorwaarde wenst voor bijvoorbeeld het verkrijgen van een passende financiering zullen
dergelijke voorwaarden tijdens de onderhandeling, dus voor het verkrijgen van een overeenstemming, kenbaar
gemaakt moeten worden.

Indien dit in de onderhandelingen is afgesproken, zal een eventueel door de koper te maken voorbehoud (zoals voor
het verkrijgen van de benodigde vergunningen, hypotheek, Nationale Hypotheek Garantie) in de koopovereenkomst
met een maximale termijn van 6 weken worden opgenomen.
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TE KOOP: Sjirk de Walstrjitte 15, Dronryp VERKOOPVOORWAARDEN

Bankgarantie
Tenzij anders overeengekomen dient de koper, van in de in de brochure beschreven woning, een bankgarantie (door
een in Nederland gevestigde bankinstelling) of waarborgsom van 10% van de koopsom te storten bij de notaris.

Overdrachtsbelasting
Indien de overdrachtsbelasting voor rekening van koper komt en door koper met succes een beroep kan worden
gedaan op vermindering van de heffingsgrondslag, zal koper aan verkoper het verschil tussen enerzijds het bedrag
dat aan overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn zonder vermindering van de heffingsgrondslag en anderzijds het
werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag uitkeren

Koopakte
Behoudens de gemaakte afspraken gelden de standaardregels, zoals die voorkomen in de model koopakte, opgesteld
door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Ouderdomsclausule
Indien een koop tot stand komt, zal in de koopovereenkomst een algemene ouderdomsclausule worden opgenomen,
waarin staat dat de koper bekend is dat de woning meer dan X jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de
bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen en dat het geheel of ten dele
ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het
eventueel anderszins niet beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst voor rekening en risico van koper komt.

Natuurlijk is verkoper zeer benieuwd naar uw oordeel. Wij zouden het daarom zeer op prijs stellen om zo spoedig
mogelijk een reactie, zowel positief als negatief, van u te mogen ontvangen.

Indien deze brochure voor u geen waarde meer heeft, dan vragen wij u vriendelijk of u deze aan ons wilt retourneren.

HUIS VERKOPEN?

Vraag nu bij ons een gratis waardebepaling aan!
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