
WONENAANWATER.NL

Wordt dit 


jouw nieuwe


thuis?

Stijlvol

WONEN

SKUTMAKKERSPOLE 8 T-32 / TERKAPLE

Tel. 0566 652 402

info@wonenaanwater.nl



Welkom

Wij zijn er voor al je vragen 

rondom wonen en meer!





Jij bent dus op zoek naar een 

nieuwe woning. Om jou zo goed 

mogelijk te helpen hebben wij in 

deze woningbrochure alle 

belangrijke punten op een 

overzichtelijk manier op een rijtje 

gezet, zodat jij goed geïnformeerd 

op pad kan. Alle belangrijke 

woningkenmerken, de 

plattegronden en informatie over 

de omgeving kun je zo rustig in jouw 

tijd bestuderen en wie weet wordt 

dit jouw thuis!





Nog geen bezichtiging gehad?


Bel of mail ons voor een afspraak!

Jouw makelaar

Anne Stenekes

0566 652 402



06-50250081




info@wonenaanwater.nl BEKIJK DE WONING 

OMSCHRIJVING 


OP PAGINA 4

SKUTMAKKERSPOLE 8 T-32 / TERKAPLE

ONTMOET HET 


TEAM VAN

Wil je meer informatie of 

een afspraak plannen?


Bel naar 0566-652402

Wij helpen je graag verder!

KENMERKEN

Woonoppervlakte


43 m²



Perceeloppervlakte



289 m²




Inhoud


181 m³




Bouwjaar


2014



Aantal kamers



4



Aantal slaapkamers



3



Energielabel



n.v.t.



Vraagprijs 



€ 239.000 k.k.
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Omschrijving
Deze 6 persoons recreatiewoning met 
Overig: 


eigen aanlegoever is onder architectuur * Perceelgrootte 289 m² (eigen grond en 

ontworpen en verkeert in zeer nette water).


staat van onderhoud. Kenmerkend voor * Centrale verwarming via Intergas 

het ontwerp zijn de voorgevel in glas combiketel (2014).


met uitzicht op het vaarwater en de * Recent is aan de achterzijde een 

grote overdekte veranda!
 berging aangebouwd (op een betonnen 


 funderingsplaat).


Vanwege de gunstige ligging van het * Goede verhuurmogelijkheden, via 

chalet geniet u hier vanaf de veranda Roompot vakantieparken.


maximaal van de middag en avondzon!
 * Ruime parkeergelegenheid op eigen 


 terrein.


Het chalet is door de huidige eigenaren * Vraagprijs is inclusief inventaris/

nooit verhuurd geweest, het betreft hier stoffering.


dan ook een mooi, compleet (incl. * BTW is niet van toepassing. 


inventaris) en verzorgd geheel. 
 * De tuin is aan de water/veranda zijde 


 recent opgehoogd. 


Een paradijs voor natuur- en * De jaarlijkse parkbijdrage (2022) 

watersportliefhebbers...
 bedraagt € 979,05 excl. btw. 




 * De jaarlijkse onderhoudsvergoeding 


Indeling: 
 bedraagt € 550,72 excl. btw.


vanaf de veranda, watergerichte * Jaarlijkse korting parkbijdrage t/m 

woonkamer (ca. 23 m², samen met 2028 € - 586,- excl. btw.


keuken). Moderne, nette open keuken, * Opbouw voorziening meer jaren 

voorzien van koelkast, vaatwasser, onderhoudsplan (MJOP) € 600,87 excl. 

combi magnetron, gaskookplaat, btw. 


afzuigkap. Keurige badkamer met * Ziggo TV en Internet januari t/m 

douche, toilet, wastafelmeubel en december € 445,17 excl. btw. 

wasmachine aansluiting. 


















5

SKUTMAKKERSPOLE 8 T-32 / TERKAPLE

Hallo, wat leuk dat je interesse hebt in deze woning! Deze 

aandacht vinden wij natuurlijk hartstikke fijn. Daarnaast maken wij 

graag van de gelegenheid gebruik om je nader kennis te laten 

maken met ons kantoor, onze verkoopfilosofie en onze strategische 

aanpak. Heb je na het lezen van deze brochure vragen over de 

woning of over onze aanpak? Of wil je vrijblijvend 

gratis verkoopadvies voor je huidige woning? Wij staan graag voor 

je klaar!  Bel ons op 0566 652 402 of mail 

naar info@wonenaanwater.nl
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Plattegrond begane grond
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Plattegrond 3D
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Kadaster
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Lijst van zaken

Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/
dimmers

X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - kasten slaapkamers en woonkamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - Kleed bij bank X

 - Kleedje badkamer X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 - Spiegel in lijst in halletje X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X
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Lijst van zaken

Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Staafmixer met toebehoren X

 - Airfryer X

 

Woning - Sanitair/sauna

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/
bewegingsmelder

X

 

Tuin - Bebouwing

25

Lijst van zaken

Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

Tuinhuis/buitenberging X

Stellingen in berging X
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Vragenlijst

Bijzonderheden 1 A.

Zijn er nadat u het perceel in eigendom hebt gekregen nog andere, 
eventuele aanvullende notariële of onderhandse akten opgesteld 
met betrekking tot het perceel?

Nee

Zo ja, welke?

 

Bijzonderheden 1 B.

Zijn er mondelinge of schriftelijke afspraken gemaakt over 
aangrenzende percelen?

(Denk hierbij aan regelingen voor het gebruik van een poort, schuur, 
garage, tuin, overeenkomsten met meerdere buren, toezeggingen, 
erfafscheidingen.)

Nee

Zo ja, welke zijn dat?

 

Bijzonderheden 1 C.

Wijken de huidige terreinafscheidingen af van de kadastrale 
eigendomsgrenzen?

(Denk hierbij ook aan strookjes grond van de gemeente die u in 
gebruik heeft, of grond van u die gebruikt wordt door de buren.)

Nee

Zo ja, waaruit bestaat die afwijking?

 

Bijzonderheden 1 D.

Is een gedeelte van uw pand, schuur, garage of schutting gebouwd 
op grond van de buren of andersom?

Nee

Zo ja, graag nader toelichten:

 

Bijzonderheden 1 E.

Heeft u grond van derden in gebruik? Nee

Zo ja, welke grond?

 

Bijzonderheden 1 F.

Rusten er 'bijzondere lasten en beperkingen' op de woning en/of het 
perceel? (Bijzondere lasten en beperkingen kunnen 
privaatrechtelijke beperkingen zijn zoals (lijdende) 
erfdienstbaarheden (bijvoorbeeld een recht van overpad), 
kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen, vruchtgebruik, 
voorkeursrecht (bijvoorbeeld een eerste recht van koop), 
opstalrecht, erfpacht, huurkoop. Het kan ook gaan om 
publiekrechtelijke beperkingen zoals een aanschrijving van de 
gemeente in het kader van een illegale verbouwing)

Nee

Zo ja, welke?

 

Bijzonderheden 1 G.
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Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing? Nee

 

Bijzonderheden 1 H.

Is er een anti-speculatiebeding van toepassing op de woning? Nee

Zo ja, hoe lang nog?

 

Bijzonderheden 1 I.

Is er sprake van een beschermd stads- of dorpsgezicht of loopt er 
een procedure tot aanwijzing daartoe?

Nee

Is er sprake van een gemeentelijk-, provinciaal-of rijksmonument of 
loopt er een procedure tot aanwijzing daartoe?

Nee

Is er volgens het bestemmingsplan sprake van een beeldbepalend of 
karakteristiek object?

Nee

 

Bijzonderheden 1 J.

Is er sprake (geweest) van ruilverkaveling? Nee

Zo ja, moet u hiervoor ruilverkavelingsrente betalen? Nee

Zo ja, hoeveel en voor hoe lang? Bedrag:

Duur:

 

Bijzonderheden 1 K.

Is er sprake van onteigening? Nee

 

Bijzonderheden 1 L.

Is de woning of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of bij 
anderen in gebruik?

Nee

Zo ja: Is er een huurcontract? Nee

Welk gedeelte is verhuurd?

Welke delen vallen onder gezamenlijk gebruik?

Welke zaken zijn van de huurder en mag hij verwijderen bij 
ontruiming?

(Bijvoorbeeld geiser, keuken, lampen.)

Heeft de huurder een waarborgsom gestort? Nee

Zo ja, hoeveel?

Heeft u nog andere afspraken met de huurders gemaakt? Nee

Zo ja, welke?

 

Bijzonderheden 1 M.
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Is er over het pand een geschil/procedures gaande, al dan niet bij 
de rechter, huurcommissie of een andere instantie?(bijvoorbeeld 
onteigening/kwesties met buren, zoals erfdienstbaarheden, recht 
van overpad, erfafscheidingen e.d.)

Nee

Zo ja, welke is/zijn dat?

 

Bijzonderheden 1 N.

Is er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ? Nee

Zo ja, toelichting:

 

Bijzonderheden 1 O.

Zijn er door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of 
herstellingen voorgeschreven of aangekondigd die nog niet naar 
behoren zijn uitgevoerd?

Nee

Zo ja, welke?

 

Bijzonderheden 1 P.

Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij verkoop 
van de woning voor een deel kunnen worden teruggevorderd?

Nee

Zo ja, welke?

 

Bijzonderheden 1 Q.

Is het pand onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit 
onbewoonbaar verklaard geweest?

Nee

Zo ja, waarom?

 

Bijzonderheden 1 R.

Is er bij verkoop sprake van een omzetbelastingheffing? 

(Bijvoorbeeld omdat het een voormalig bedrijfsonroerendgoed is, of 
een woning met praktijkgedeelte, of omdat u pas ingrijpend 
verbouwd hebt.)

Nee

Zo ja, waarom?

 

Bijzonderheden 1 S.

Hoe gebruikt u de woning nu? (Bijvoorbeeld woning, praktijk, winkel, 
opslag)

Woning

Is dat gebruik volgens de gemeente toegestaan? Ja

Zo nee, heeft de gemeente dit strijdige gebruik wel eens bij u 
aangekaart?

N.v.t

Hoe heeft de gemeente dit strijdige gebruik bij u aangekaart?
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Gevels 2 A.

Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of aanhoudend vochtige 
plekken op de gevels?

Nee

Zo ja, waar?

 

Gevels 2 B.

Zijn er (gerepareerde) scheuren/beschadigingen in/aan de gevels 
aanwezig?

Nee

Zo ja, waar?

 

Gevels 2 C.

Zijn de gevels tijdens de bouw geïsoleerd? Niet bekend

Zo nee, zijn de gevels daarna geïsoleerd? Niet bekend

Is er sprake van volledige isolatie? Niet bekend

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

 

Gevels 2 D.

Zijn de gevels ooit gereinigd? Nee

Zo ja, volgens welke methode en wanneer?

 

Dak(en) 3 A.

Hoe oud zijn de daken? Platte daken: uit 2014

Overige daken: dak van berging 
november 2021

 

Dak(en) 3 B.

Heeft u last van daklekkages (gehad)? Nee

Zo ja, waar?

 

Dak(en) 3 C.

Zijn er in het verleden gebreken geconstateerd aan de 
dakconstructie zoals scheve, doorbuigende, krakende, beschadigde 
en/of aangetaste dakdelen?

Nee

Zo ja, waar?

 

Dak(en) 3 D.

Heeft u het dak al eens (gedeeltelijk) laten vernieuwen c.q. laten 
repareren?

Nee

Zo ja, welk (gedeelte van het) dak en waarom?
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Dak(en) 3 E.

Is het dak tijdens de bouw geïsoleerd? Niet bekend

Zo nee, is het dak daarna geïsoleerd? Niet bekend

Is er sprake van volledige isolatie? Niet bekend

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

 

Dak(en) 3 F.

Zijn de regenwaterafvoeren lek of verstopt? Nee

Zo ja, toelichting:

 

Dak(en) 3 G.

Zijn de dakgoten lek of verstopt? Nee

Zo ja, toelichting:

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 A.

Wanneer zijn de kozijnen, ramen en deuren voor het laatst 
geschilderd?

niet nodig.  Kunststof 
kozijnen

Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf? Nee

Zo ja, door wie?

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 B.

Functioneren alle scharnieren en sloten? Ja

Zo nee, toelichting:

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 C.

Zijn voor alle afsluitbare deuren, ramen etc. sleutels aanwezig? Ja

Zo nee, voor welke deuren, ramen etc. niet?

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 D.

Is er sprake van isolerende beglazing? Ja

Is er sprake van volledige isolatie? Ja

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 E.

Is er bij de isolerende beglazing sprake van condensvorming tussen 
het glas?

(Denk aan lekkende ruiten.)

Ja
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Zo ja, waar? bij klein raampje in 
kleine slaapkamer

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 A.

Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of optrekkend vocht op 
vloeren, plafonds en/of wanden?

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 B.

Is er sprake (geweest) van schimmelvorming op de vloeren, plafonds 
en/of wanden?

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 C.

Zijn er (gerepareerde) of (verborgen) scheuren en/of 
beschadigingen in/aan vloeren, plafonds en/of wanden aanwezig?

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 D.

Hebben zich in het verleden problemen voorgedaan met de 
afwerkingen? (Bijvoorbeeld loszittend tegelwerk, loslatend behang 
of spuitwerk, holklinkend of loszittend stucwerk, etc.)

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 E.

Is er sprake (geweest) van gebreken aan de vloerconstructie, zoals 
scheve, doorbuigende, krakende, beschadigde en/of aangetaste 
vloerdelen?

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 F.

Is er sprake van vloerisolatie? Ja

Is er sprake van volledige isolatie? Ja

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 A.

Is er sprake (geweest) van gebreken aan de fundering? Nee

Zo ja, waar?

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 B.
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Is de kruipruimte toegankelijk? Nee

Is de kruipruimte droog? Ja

Zo nee of meestal, toelichting:

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 C.

Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand? Nee

Zo ja of soms, toelichting:

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 D.

Is de grondwaterstand in de afgelopen jaren waarneembaar 
gewijzigd of is er sprake van wateroverlast geweest?

Nee

Zo ja, heeft dit tot problemen geleid in de vorm van water in de 
kruipruimte c.q. kelder?

N.v.t

Zo nee, tot wat voor andere problemen heeft dit geleid?

 

Installaties 7 A.

Wat voor warmte-installatie is er aanwezig?

(Bijvoorbeeld cv-installatie, WTW-systeem, WKO-systeem.)

cv installatie

Wat is het merk van de installatie en hoe oud is deze? Merk: Intergas, 2014

Leeftijd: 8 jaar oud

Wanneer is deze voor het laatst onderhouden? voorjaar 2022

Is het onderhoud uitgevoerd door een erkend bedrijf? Ja

Zo ja, door wie? Gebr. De Boer 
Installatietechniek in 
Joure

 

Installaties 7 B.

Zijn er de afgelopen tijd zaken opgevallen ten aanzien van de 
installatie?

(bijvoorbeeld de cv-installatie moet meer dan 1 keer per jaar 
bijgevuld worden)

Nee

Zo ja, wat is u opgevallen?

 

Installaties 7 C.

Zijn er radiatoren die niet warm worden? Nee

Zo ja, welke?

 

Installaties 7 D.

Zijn er radiatoren of (water)leidingen die lekken? Nee

Zo ja, waar en welke?
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Installaties 7 E.

Zijn er radiatoren of (water)leidingen die ooit zijn bevroren? Nee

Zo ja, waar?

 

Installaties 7 F.

Heeft u vloerverwarming in de woning? Nee

Zo ja, waar?

 

Installaties 7 G.

Zijn er vertrekken die niet (goed) warm worden? Nee

Zo ja, welke?

 

Installaties 7 H.

Heeft de woning zonnepanelen die uw eigendom zijn? Nee

Zo ja, blijven de zonnepanelen achter? N.v.t

Heeft de woning zonnepanelen die worden gehuurd? Nee

Kan het huurcontract worden overgenomen door koper? Nee

In welk jaar zijn de zonnepanelen geplaatst en door wie? Jaar:

Installateur:

Is de btw over het aankoopbedrag teruggevraagd van de 
belastingdienst?

Nee

Hoeveel stroom heeft u het afgelopen jaar opgewekt? Jaar:

Aantal kWh:

Hoe lang zit er nog fabrieksgarantie op de zonnepanelen?

Zijn de zonnepanelen aangeschaft met subsidie? Nee

Zo ja, moet de subsidie worden terugbetaald? N.v.t

Zo ja, welk bedrag moet worden terugbetaald?

 

Installaties 7 I.

In welk jaar zijn voor het laatst de aanwezige schoorsteenkanalen/
rookgasafvoeren geveegd/gereinigd?

nvt

 

Installaties 7 J.

Wanneer heeft u de aanwezige schoorsteenkanalen voor het laatst 
gebruikt?

nvt

Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed? Niet bekend
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Installaties 7 K.

Is de elektrische installatie vernieuwd? Nee

Zo ja, wanneer?

Zo ja, welke onderdelen?

 

Installaties 7 L.

Zijn er gebreken aan de (technische) installaties? Nee

Zo ja, welke?

 

Sanitair en riolering 8 A.

Zijn er beschadigingen aan wastafels, douche, bad, toiletten, 
gootstenen en kranen?

Nee

Zo ja, welke?

 

Sanitair en riolering 8 B.

Lopen de afvoeren van wastafels, douche, bad, toiletten, 
gootstenen en kranen goed door?

Ja

Zo nee, welke niet?

 

Sanitair en riolering 8 C.

Is de woning aangesloten op het gemeentelijke riool? Ja

 

Sanitair en riolering 8 D.

Zijn er gebreken (geweest) aan de riolering, zoals breuken, 
stankoverlast, lekkages, etc.?

Nee

Zo ja, welke?

 

Sanitair en riolering 8 E.

Is er een andere voorziening, zoals een septictank, beerput of 
dergelijk aanwezig?

Nee

Zo ja, wat is er aanwezig en hoe dient dit te worden onderhouden?

 

Diversen 9 A.

Wat is het bouwjaar van de woning? 2014

 

Diversen 9 B.

Zijn er asbesthoudende materialen in de woning aanwezig? Nee

Zo ja, welke en waar?
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Diversen 9 C.

Blijft er in de woning zeil achter, al dan niet vastgelijmd, dat is 
aangeschaft tussen 1955 en 1982?

Nee

 

Diversen 9 D.

Is er sprake van loden leidingen in de woning? Nee

Zo ja, waar?

 

Diversen 9 E.

Is de grond verontreinigd? Nee

Zo ja, is er een onderzoeksrapport? N.v.t

Zo ja, heeft de gemeente/provincie een onderzoeks- of 
saneringsbevel opgelegd?

N.v.t

 

Diversen 9 F.

Is er een olietank aanwezig? Nee

Zo ja, is deze gesaneerd/verwijderd? N.v.t

Zo ja, waar is de olietank op het perceel gesitueerd?

Is er een Kiwa-certificaat aanwezig? N.v.t

 

Diversen 9 G.

Is er sprake van overlast door ongedierte in of (rond)om de woning?

(Denk aan muizen, ratten, kakkerlakken, etc.)

Nee

Zo ja, waar?

 

Diversen 9 H.

Is de woning aangetast door houtworm, boktor, ander ongedierte of 
zwam?

Nee

Zo ja, waar?

Zo ja, is deze aantasting al eens behandeld? N.v.t

Zo ja, wanneer?

Zo ja, door welk bedrijf?

 

Diversen 9 I.

Is er sprake van chlorideschade (betonrot)? (Betonrot komt vooral 
voor in kruipruimtes van woningen gebouwd tussen 1965 en 1981 die 
voorzien zijn van betonnen vloerelementen van het merk Kwaaitaal 
of Manta. Ook andere beton- elementen - bijvoorbeeld balkons - 
kunnen aangetast zijn)

Nee
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Zo ja, waar?

 

Diversen 9 J.

Hebben er verbouwingen en/of bijbouwingen plaatsgevonden in 
en/of om de woning?

Ja

Zo ja, welke ver-/bijbouwingen? aanbouw berging

Zo ja, in welk jaartal? november 2021

Zo ja, door welk bedrijf zijn deze uitgevoerd? Bouwbedrijf Versluis-
Spelt

 

Diversen 9 K.

Zijn er verbouwingen of uitbreidingen uitgevoerd zonder 
omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning)?

Nee

Zo ja, welke?

 

Diversen 9 L.

Bent u in het bezit van een energieprestatiecertificaat/energielabel? Nee

Zo ja, welke label?

 

Vaste lasten 10 A.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag 
onroerendezaakbelasting?

173

Belastingjaar? 2022

 

Vaste lasten 10 B.

Wat is de WOZ-waarde? 161000

Peiljaar? 2021

 

Vaste lasten 10 C.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten? 96

Belastingjaar? 2022

 

Vaste lasten 10 D.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolrecht? 123

Belastingjaar? 2022

 

Vaste lasten 10 E.

Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de 
nutsbedrijven? Gas:

40
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Elektra: 22

Blokverwarming:

Anders: er wordt 1 bedrag per 
maand ad €62 
geïncasseerd

Te weten:

 

Vaste lasten 10 F.

Zijn er lease- en/of huurkoopcontracten? 

(Bijvoorbeeld keuken, kozijnen, cv-ketel, etc.)

Nee

Zo ja, welke?

Zijn deze contracten overdraagbaar op de koper?

Let op! Veel lease- en huurkoopcontracten zijn niet langer 
overdraagbaar op een koper. Neem hiervoor contact op met de 
betreffende leverancier.

Nee

Hoe lang lopen de contracten nog en wat is de eventuele 
afkoopsom? Afkoopsom:

Duur:

 

Vaste lasten 10 G.

Als er sprake is van erfpacht of opstalrecht hoe hoog is dan de canon 
per jaar?

Heeft u alle canons betaald? Nee

Is de canon afgekocht? N.v.t

Zo ja, tot wanneer?

 

Vaste lasten 10 H.

Heeft u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al 
betaald?

Ja

Zijn er variabele bedragen voor gemeenschappelijke poorten, 
inritten of terreinen?

Nee

Zo ja, hoe hoog en waarvoor?

 

Vaste lasten 10 I.

Heeft u, om in de straat te parkeren, een parkeervergunning nodig? Nee

Hoeveel parkeervergunningen kunnen er maximaal worden 
aangevraagd?

Wat zijn de kosten voor deze parkeervergunning(en) per jaar?

 

Garanties 11 A.
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Vragenlijst

Zijn er lopende onderhoudscontracten en/of garantieregelingen 
overdraagbaar aan de koper?

(Zoals dakbedekking, cv-installatie, dubbele beglazing, etc.)

Ja

Zo ja, welke? cv installatie, via VVE

 

Nadere informatie 12 A.

Overige zaken(Overige zaken die de koper naar uw mening moet 
weten)
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Waterkenmerken
Oeverlengte: Ca. 7 meter lang.

Aanlegsteiger: 4,5 meter lang.

Vaardiepte: Vanaf ca. 1.50 meter.

Vaarverbinding: Directe verbinding met de Friese meren.

Vaarroutes: Het Friese merengebied.

Overig: Nabij Terkaplester Puollen, het Sneekermeer en het 

natuurgebied Blaugerzen.

EXTRA INFORMATIE


Goede verhuurmogelijkheden via 

Roompot.
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Waterpark Terkaple
Wie aan Fryslân denkt, ziet grenzeloze, groene 

weiden, grazende koeien en oneindig 

kabbelend water met in de verte een groep 

witte zeilen. In het zuidwesten van dit unieke 

stukje Nederland bevindt zich de Terkaplester 

poelen: een meer dat deel uitmaakt van het 

Sneekermeergebied. Te midden van al dat 

moois ligt het kleinschalige Waterpark 

Terkaple: een paradijs voor natuur- en 

watersportliefhebbers. 

Iedere vakantiewoning beschikt over een eigen aanlegsteiger, wat je de mogelijkheid biedt om 

jouw eigen boot en/of gehuurde boot mee te nemen en direct bij jouw vakantiehuis aan te meren. 

Het ultieme vakantiegevoel beleef je hier!

Verhuur


Eventuele verhuur verloopt professioneel via 

Roompot Vakantieparken. 







Goed om te weten:


De gemeenschappelijke gronden en wateren 

van het park zijn eigendom van de 

gezamenlijke vereniging.







Bekijk de website voor meer informatie:


https://www.roompot.nl/bestemmingen/

nederland/friesland/waterpark-terkaple/
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Wonen in Friesland

Friesland is een prachtige provincie 

met een eigenzinnig karakter. Van 

Waddenzee tot Drents-Friese Wold 

en van Lauwersmeer tot 

IJsselmeer, tot de rand toe gevuld 

met onontdekte plekjes en 

eindeloze luchten. Wonen in 

Friesland verveelt nooit! Ga er op 

uit met je eigen of gehuurde boot 

om een tocht te maken over een van 

de prachtige meren. Of bezoek de 

11-steden met ieder hun eigen 

karakter en eigen fontein. Tijdens 

een vrij weekend pak je de 

veerdienst naar één van de 

Waddeneilanden en ga op 

avontuur op deze schitterende 

plekken midden in de in 2009 tot 

UNESCO werelderfgoed 

uitgeroepen Waddenzee.

Skutsjesilen 


Een skûtsje is een houten of stalen 

Friese tjalk gebouwd voor het 

vervoer van vracht in Friesland. 

Afhankelijk van het seizoen 

vervoerden ze mest, aardappelen 

en andere bulkgoederen. Het 

skûtsjesilen is pas sinds eind van de 

jaren ’20 bekend in Friesland. Het is 

een belangrijk stuk Friese folklore 

en traditie. Aan de wedstrijd 

mogen 14 schepen meedoen met 

daarop 14 personen aan 

bemanning. De skûtsjes 

vertegenwoordigen alle een dorp 

of stad. Dit evenement vind in de 

zomer plaats en is geweldig om 

mee te maken.
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Sneek
Sneek, oftewel "Snits" zoals we in Friesland 

zeggen; hét kloppend hart van de Friese 

merengebied. Jaarlijks vindt hier het grootste, 

op binnenwater georganiseerde, zeilwedstrijd 

evenement van Europa plaats: De Sneekweek. 

Maar Sneek is meer dan alleen de watersport. 

De stad bruist van evenementen, cultuur, unieke 

hotspots en gezellige straatjes met leuke 

winkels.


Bezoek het Fries Scheepvaartmuseum, wandel 

of fiets door de prachtige natuurgebieden 

rondom Sneek en neem een kijkje in de 

omliggende dorpen Ysbrechtum, Offingawier, 

De Sneeker Waterpoort


Het symbool van Sneek, De Waterpoort. Je ziet 

hem al van ver staan en komt hem in de omgeving 

op verschillende manieren tegen. Waarschijnlijk 

is de Waterpoort rond 1492 gebouwd, 

tegelijkertijd met de stadswal rond de stad. De 

poort diende om de toegang over water naar de 

stad af te sluiten.






Wist je dat... de klok van De Waterpoort altijd vijf 

minuten voor loopt? Dit stamt uit de tijd dat De 

Waterpoort nog behoorde tot de stadswal rond 

de stad. Dan hadden de mensen voldoende tijd 

om de stad tijdig te verlaten, of in te komen. ’s 


Nachts ging namelijk de stad “op slot”…

Wist je dat Sneek:

• ruim 33.000 inwoners heeft


• ook wel de watersportstad van 

Nederland wordt genoemdn


- 17 basisscholen en 12 supermarkten heeft


- de centrale functie voor de regio 

Zuidwesthoek is
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Onze experts
Waarom je (droom-)woning bij Wonen aan water 

Makelaars in goede handen is? 


We leggen het graag uit.






1. Wij hebben een passie voor water. 



Als watersportliefhebbers kennen wij alle Friese 

wateren als onze broekzak en weten we wat de-ze 

betekenen voor de huizen die hieraan liggen. Wij 

zien de toegevoegde waarde van aanlegs-teigers 

en bijzondere vaarroutes van een woning.






2. Wij verkopen (vakantie-)huizen door heel 

Friesland. Hoewel ons kantoor in watersportstad 

Sneek te vinden is, verkopen wij huizen door heel 

Friesland. Van Stavoren tot Eernewoude en van 

Harlingen tot Lemmer: je kunt bij ons terecht voor 

elke woning aan het water. Ook als je een 

recreatiewoning zoekt!

3. Op de kaart in heel Nederland. Steeds meer mensen 

zien, ook buiten de randstad, de schoonheid van het 

Friese vaarwater. Wij zetten met ons uitge-breide 

klantenbestand een woning meteen op de kaart bij 

potentiële kopers, ook in de Randstad. Wij brengen 

jouw aanbod binnen én buiten onze water-rijke 

provincie onder de aandacht.






4. Je kunt ons gewoon een WhatsAppje sturen


Betrokkenheid is onze prioriteit. Daarom houden we je 

altijd persoonlijk op de hoogte over alle ontwikkel-

ingen: van begin tot eind. Dit betekent ook dat je ons 

altijd een berichtje kunt sturen als je vragen hebt. Geen 

lange lijntjes, maar een-op-een contact.






5. Wij zijn altijd realistisch. We zijn te allen tijde eerlijk 

en realistisch. De ene woning is de andere namelijk niet. 

Wij beloven geen gouden bergen, maar vliegen ieder 

traject met dezelfde Friese nuchterheid aan.

Theo Groen

Directeur / Makelaar / Taxateur

Anne Stenekes

Makelaar/ Taxateur

Ytsje Bakker

Assistent-makelaar

Aagje v.d. Veldt-Volberda

Directiesecretaresse

Klaske Bosma-Buwalda

Officemanager

Wendel van der Zee

Medewerker binnendienst
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Hypotheken

& Verzekeringen

Wij, Faber de Hypotheekshop, adviseren, bemiddelen en bieden 

nazorg op het gebied van hypotheken en andere financiële 

producten. Wij hebben ons vak gemaakt van het adviseren en 

begeleiden van klanten bij financiële vraagstukken. 





Jij bent uniek. Daarom willen we eerst ‘alles’ van je weten voordat 

we aan de slag gaan. Jouw persoonlijke situatie is altijd ons 

vertrekpunt. We geloven dus niet in standaardproducten, maar in 

een advies dat alleen bij jou past. Alleen dan word je ook een 

tevreden klant en weten we dat je graag bij ons terugkomt. Het 

afsluiten van een hypotheek is de belangrijkste financiële beslissing 

in je leven. Wij helpen je om die beslissing zo goed mogelijk te 

nemen. Door daarna jouw hypotheek goed in de gaten te houden, 

zorgen we ervoor dat jouw hypotheek optimaal op je persoonlijke 

situatie blijft afgestemd. Zodat je dus ook in de toekomst kunt 

genieten van financiële nachtrust.

leeuwarden93@hypotheekshop.nl | 058 - 216 20 20


hypotheekshop.nl/vestigingen/leeuwardenstationskwartier

Andere woning? Bel even met Verzekeringen.


Je wilt je niet druk hoeven maken om je verzekeringen. Met vragen zitten 

over de juiste premie, dekking of polis. Toch wil je de zekerheid dat alles 

goed geregeld is. Het team van Faber Verzekeringen helpt je de goede 

afwegingen te maken. We komen met oplossingen die je zelf niet had kunnen 

bedenken. En we nemen al jouw verzekeringsvragen weg, zodat 


je er geen omkijken meer naar hebt.

info@wonenaanwater.nl | 0566-652402


www.faberwonen.nl/alles-voor-jouw-woning/verzekeringen

Persoonlijk contact

Wij hechten veel 
waarde aan heldere 
communicatie met korte 
lijnen. Loop gerust eens 
binnen bij ons kantoor, 

de koffie staat voor je 
klaar! 

Je vindt ons kantoor 
midden in het centrum 
van Leeuwarden aan de 
Stationsweg nummer 16.

Volg ons op Facebook 

en Instagram. Voor het 
nieuwste 
woningaanbod, het 
laatste nieuws en leuke 
weetjes.

45

Het GoedKOPERplan

van FaberWonen.nl

Lukt het je niet om er tussen te komen met het inplannen van een bezichtiging van 

jouw droomwoning? Wij helpen je graag met het vinden van jouw droomwoning, 

zowel in Leeuwarden als daarbuiten! Met het goedKOPERplan van Faber Wonen 

heb je al één voet tussen de deur van jouw nieuwe woning, voordat deze op Funda 

staat. Hoe wij dat doen?

Volledig financieel inzicht vooraf

Je weet precies hoeveel je kunt besteden en hebt op deze manier financiële 
zekerheden vooraf. Zo kun je overwegen om zonder voorbehoud van financiering 
te kopen, wat jou weer een streepje voor geeft op andere kopers.





Uniek woningzoeksysteem netwerk

Moeite met het vinden, bieden en aankopen van jouw ideale woning? Maak dan 
gebruik van ons unieke woningszoeksysteem en je bent als eerste op de hoogte van 
het meest recente aanbod.





Voorkom (te hoog) overbieden


Wil je waar voor je geld? Voorkom dan te hoog overbieden. Wij onderzoeken voor 
je wat de woning waard is en vertellen je precies hoeveel overbieden nog 
verstandig is.





Zorgeloze afhandeling

Hypotheek, koopakte, notaris, verzekeringen? Wij helpen je met alles, zodat jij je 
kunt focussen op de nieuwe inrichting van je woning.





No cure, no pay!

Wij zijn zo zeker van het GoedKOPERplan, dat wij niets* in rekening brengen als jij 
niet bent geholpen met jouw droomwoning. *m.u.v. extra bezichtigingen in overleg 
met jou.
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Ook snel de 

waarde van jouw 

woning weten? Vraag dan 


vrijbijvend een 



gratis waarde-


bepaling aan!  

ZIEN WE ELKAAR SNEL?

Wonen aan water Makelaars


Oud Kerkhof 4 , 8601 EE Sneek


0566 652 402 | info@wonenaanwater.nl

WONENAANWATER.NL


