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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:


Gebouwgebonden buitenruimte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:


Energielabel:

1991


eengezinswoning


6


486 m³


125 m²


511 m²


9 m²


3 m²


70 m²


c.v.-ketel en houtkachel


dubbel glas, volledig geisoleerd


A



Omschrijving


Een mooie vrijstaande woning (1991), vanaf 2016/2017 volledig gerenoveerd, met een 
hedendaagse uitstraling en een vrijstaande garage met op de 1e verdieping een zelfstandige 
kantoorruimte, op een kavel van 511 m2, gelegen op een mooie vrije locatie met vrij uitzicht over 
de landerijen.   




Deze woning is gelegen aan de rand van Spier, aan een rustige straat. Spier is een klein dorp met 
ongeveer 365 inwoners en ligt door de A28 heel centraal. De dichtstbijzijnde basisschool en 
kinderopvang zijn in Wijster, een dorpje verderop. Tevens zijn hier ook een kleine supermarkt, 
horeca en sportverenigingen aanwezig. Op ongeveer 5 km afstand ligt Beilen. Beilen vervult een 
regiofunctie en heeft een treinstation waardoor je zo in Groningen, Hoogeveen, Meppel of Zwolle 
bent.




Voor de natuur- en rustliefhebber hier geen gebrek. Op nog geen steenworpafstand ligt 
Nationaalpark Dwingelderveld waar je heerlijk kan wandelen, fietsen en MTB’en. Daarnaast loop 
je zo vanuit huis naar Ter Horsterzand, dwars door de landerijen heen. 




De woning is comfortabel, uiteraard volledig geïsoleerd en grotendeels voorzien van HR++ glas. 
Er is een goede glasvezel aansluiting beschikbaar.




Indeling

Begane grond

Hal met entree, trap naar de verdieping, toiletruimte voorzien van fontein en hangend toilet. Er is 
een slaapkamer op de begane grond maar deze is ook geschikt als speelkamer, kantoorruimte of 
2e woonkamer.




De woonkamer, ca. 28 m2 groot, is voorzien van een sfeervolle houtkachel en geeft aan 2 zijden 
een vrij uitzicht over de landerijen en speeltuin. Via de woonkamer is de woonkeuken te bereiken 
welke is voorzien van een fraaie keuken met een inductiekookplaat met 5 zones, vaatwasser, 
afzuigkap, stoomoven en een grote koelkast. In de zomer staat de schuifdeur van de keuken 
standaard open en loop je zo het terras op. De schuifdeur dient vervangen te worden maar dat is 
dan ook het enige wat je in dit huis moet doen.




Vanuit de keuken kom je in de bijkeuken welke is voorzien van CV installatie, wasmachine 
aansluiting, inbouwmagnetron en vriezer. Tevens is hier genoeg ruimte voor jassen en schoenen. 
Vanuit de bijkeuken loop je ook zo de tuin in.




1e Verdieping

Op de 1e verdieping is er een ruime overloop welke toegang geeft tot 3 slaapkamers en een fraaie 
badkamer voorzien van regendouche, hangend toilet, dubbele wastafel en vloerverwarming. Via 
een vlizotrap op de overloop is er ook nog een bergzolder te bereiken. Alle kamers zijn voorzien 
van vliegenhorren en de ouderslaapkamer is voorzien van doorvoering voor airco unit.

 

Garage

De garage is vrijstaand, voorzien van spouwmuren en op de eerste verdieping bevindt zich een 
volwaardige en geïsoleerde kantoorruimte met internetaansluiting, elektrische verwarming en 
dakraam. De garage is voorzien van krachtstroom en voor de echte autoliefhebber, een smeerput. 
De garagedeur is elektrisch bedienbaar en er is een vaste trap naar de 1e verdieping.




Tuin

De tuin is in 2018 opnieuw aangelegd door een hovenier en heeft verschillende terrassen. Bij de 
garage is een overkapping waar je ook tijdens de mindere dagen heerlijk buiten kan zitten. De tuin 
is voorzien van een sproeisysteem welke werkt op een grondwaterpomp. 






Op de parkeerplaats is ruimte voor 3 tot 4 auto’s. Tevens is er een lader voor elektrische auto’s 
aanwezig.




In de tuin staat een grote tuinkast, zijn meerdere houtopslagen en is er naast de schuur nog een 
opbergmogelijkheid gemaakt voor tuingereedschap.




Sterkte punten:

•	Vrije ligging met vrij uitzicht over de landerijen 

•	Instapklaar

•	Energielabel A

•	16 zonnepanelen aanwezig (2018)

•	Houtkachel aanwezig

•	Vloerverwarming op de begane grond en badkamer

•	Verschillende natuurgebieden op een steenworp afstand

•	Centraal gelegen door de A28

•	Kan levensloopbestendig gemaakt worden

•	Sproeisysteem in de tuin aanwezig

•	Oplaadpunt elektrische auto

•	Zeer ruime garage voor 2 auto's, met smeerput

•	Grondwaterpomp




Kortom een ideale woning ...

Maak een afspraak en overtuig u zelf. U bent van harte welkom!









































Plattegrond beg. grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond zolder



Garage begane grond



Verdieping boven garage



Kadastrale kaart



Luchtfoto



Locatie

op de kaart



Energielabel A



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Allesbrander X

Houtkachel X

(Gas)kachels X

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/
dimmers

X

 - losse (hang)lampen X

 - X

 - X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Wandplanken woonkamer X

 - Alle kasten in alle kamers X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te 
weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - X

 - X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 - X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

 - X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 - schilderij ophangsysteem X

 - X

 - X

 - X

 - X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 - koffiezetapparaat X

 - X

 - X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Keukenkasten bijkeuken X

 - Inbouw-vriezer bijkeuken X

 - Inbouw-magnetron bijkeuken X

 - Waterontharder bijkeuken X

 - X

 - X

 - X

 - X

 

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

Woning - Sanitair/sauna

Sauna met toebehoren X

X

X

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 - Alle toilet accessories zijn met een plak 
systeem van Tyger bevestigd. Er zitten 
dus geen gaatjes in de muur.

X

 - X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - jacuzzi/whirlpool X

 - douche (cabine/scherm) X

 - stoomdouche (cabine) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - Alle toilet accessories zijn met een plak 
systeem van Tyger bevestigd. Er zitten 
dus geen gaatjes in de muur.

X

 - X

 

Woning - Exterieur/installaties/
veiligheid/energiebesparing

Schotel/antenne X

Brievenbus X

Kluis X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie

X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Screens X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Zonnepanelen X

Oplaadpunt elektrische auto X

Zonnedoek over keukenterras X

Zendmasten aan het huis en de schuur X

X

Electrische garagedeur handmatig te 
openen of met afstandsbediening

X

X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 - geiser X

 - X

 - X

 - X

 

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/
radiatorfolie etc.), te weten

 - X

 - X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/
bewegingsmelder

X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

Opm Buitenverlichting: Werklamp schuur 
boven de garagedeur gaat mee.

X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

(Broei)kas X

Tuinkast bij keukendeur, Zandbak, X

Houtopslag, Slanghaspel X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 - Grondwaterpomp en sproei Installatie 
tuin

X

 - X

 

Overig - Contracten

CV: Nee

Boiler: Nee

Zonnepanelen: Nee

Lijst van zaken
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Heeft u

interesse?



Wij wijzen u erop, dat indien een koopovereenkomst tot stand komt, als zekerheid een 
waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10 % van de koopsom gesteld dient te worden, tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 




Tevens stellen wij het op prijs indien u ons na een bezichtiging laat weten of u verder wel of niet 
meer geïnteresseerd bent in voormeld object. 




Yvonne Kamies Makelaardij treedt voor dit object op als verkopende makelaar. De verkoper is dus 
degene wiens belangen wij behartigen en voor wie wij een zo goed mogelijk verkoopresultaat 
willen realiseren. Wanneer u wilt dat uw belangen ook zo goed mogelijk behartigd worden, doet u 
er goed aan uw eigen NVM-makelaar in de arm te nemen. 




Een aspirant-koper die in zijn hoedanigheid van consument een woning koopt, krijgt drie dagen 
bedenktijd om de koopovereenkomst te ontbinden. Deze bedenktijd begint om 0.00 uur van de dag 
die volgt op de dag dat de tussen partijen opgemaakte en door beide partijen ondertekende akte 
(in kopie) aan aspirant-koper ter hand is gesteld, voor welke ontvangst aspirantkoper een 
ontvangstbevestiging ondertekent. Deze bedenktijd eindigt tegen 24.00 uur van de laatste dag die 
van de bedenktijd deel uitmaakt. Indien de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen 
erkende feestdag eindigt, wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een 
zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. De bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, 
dat daarin tenminste twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende 
feestdag is.


