
WONENAANWATER.NL

Wordt dit 


jouw nieuwe


thuis?

Stijlvol

WONEN

NR 49 / INDIJK

Gemoderniseerde 

recreatiewoning

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 - 502 500 81




info@wonenaanwater.nl BEKIJK DE WONING 

OMSCHRIJVING 


OP PAGINA 4

NR 49 / INDIJK

ONTMOET HET 


TEAM VAN

Wil je meer informatie of 

een afspraak plannen?


Bel naar 0566-652402

Wij helpen je graag verder!

KENMERKEN

Woonoppervlakte


90 m²



Perceeloppervlakte



274 m²




Inhoud


282 m³




Bouwjaar


1977



Tuin ligging



zuidwest



Aantal kamers



4



Aantal slaapkamers



3



Energielabel



B



Vraagprijs 



€ 489.000 k.k.
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Omschrijving
Schitterende recreatiewoning, direct 
INDELING


gelegen aan open water met een eigen Begane grond: 


steiger van ca. 12/13 meter.
 
hal/entree, toilet (hangcloset), moderne 


 open keuken voorzien van 

Erg fraai gelegen op recreatiepark "De inbouwapparatuur, ruime watergerichte 

Rakken" te Indijk, nabij Woudsend, woonkamer (samen met de keuken ca. 

centraal in het Friese merengebied. Via 38 m²) met pvc vloer, gestuct plafond 

het doorgaand vaarwater De (fijn schuurwerk), schuifpui, gashaard en 

Waldseinder Rakken bereikt u in enkele toegang tot de ruime, verlengde 

minuten varen zowel het Heegermeer en bijkeuken/berging met lichtkoepel 

de Fluessen, als het Slotermeer. Kortom, (uitbreiding gerealiseerd in 2013). 


groot zeilwater snel en gemakkelijk 1e Verdieping: 


bereikbaar!
 
overloop, zeer nette badkamer met 


 dakkapel (2013), vloerverwarming, 

De (geschakelde) woning is gebouwd ruime douche, 2e toilet (hangcloset) en 

rond 1977, maar is in zijn geheel grondig dubbele wastafel (wastafelmeubel). 


en volledig verbouwd/gerenoveerd in 3 ruime, zeer nette slaapkamers (allen 

de periode 2013/2014 en verkeert dan voorzien van airconditioning). De 

ook in een uitstekende, moderne staat grootste slaapkamer biedt toegang tot 

van onderhoud. 
 het balkon/loggia. 




De fraai aangelegde en verzorgde 

achtertuin is gesitueerd op het zonnige 

zuidwesten, hier geniet u volop van de 

middag en avondzon. Het perceel is 

afgeschermd met een hekwerk zodat 

ook kleine kinderen veilig kunnen spelen.





Een heerlijke plek om te recreëren...
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NR 49 / INDIJK

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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Extra Informatie
* Woonoppervlak 90 m².

* Inhoud ca. 282 m³.

* Perceelgrootte 274 m².

* Energielabel B. 

* Gevels opnieuw gevoegd in 2021.

* Deels kunststof ramen/kozijnen met HR 

++ beglazing.

* Parkeergelegenheid op het eigen 

terrein. 

* Kruipruimte geïsoleerd.

* 8 zonnepanelen geplaatst in 2022.

* Gehele woning voorzien van led 

verlichting 

* Renovatie/verbouw 2013/2014.

* Elektrische vloerverwarming aanwezig 

in de badkamer.

* Laadpaal, t.b.v. elektrisch auto 

aanwezig (overname) 

* Oorspronkelijke bouwjaar omstreeks 

1977. 

* Inventaris blijft (grotendeels) achter. 

Koper zal van rechtswege lid worden 

van de Vereniging voorzieningen 

bungalowpark De Rakken, de jaarlijkse 

vergoeding hiervoor bedraagt ca. 

€760,00. De statuten en huishoudelijk 

reglement zijn via ons kantoor ter 

inzage / op te vragen

De vraagprijs is inclusief de inventaris, 

m.u.v. een aantal spullen, conform de 

lijst (zie bijlage).
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Extra Informatie
Huidige bestemming

Recreatieve bewoning.

Kabel

Ja en glasvezel aanwezig.

Zonwering

Niet van toepassing. 

Algemene bouwaard

Combinatie traditionele bouw en 

houtskelet bouw.

Dak

Zadeldak gedekt middels keramische 

dakpannen. Aanbouw in plat dak 

constructie, gedekt middels bitumen 

product.

Gevels

Zijgevels uitgevoerd in spouwmuur. 

Topgevels buitenzijde afgewerkt met 

rabatdelen. 

Kozijnen

Overwegend houten kozijnen. Kozijn/

achterdeur van de bijkeuken/berging, 

de (schuif) pui achterzijde en de 

dakkapel zjin uitgevoerd in kunststof. 

Schilderwerk

Buitenschilderwerk deels 2 en deels 3 

jaar geleden uitgevoerd. 

Vloeren

Beton vloeren.

Plafonds

Plafond begane grond uitgevoerd in fijn 

schuurwerk

Asbest

Geen asbest gesignaleerd, kan gezien 

het bouwjaar van de woning niet geheel 

worden uitgesloten

Erfdienstbaarheden

Van rechtswege lid van Vereniging 

voorzieningen bungalowpark  "de 

Rakken" en verplicht de gestelde 

Algemene bepalingen na te leven. 

Kruipruimte

Ja, toegangsluik aanwezig in de 

bijkeuken. Het 2e luik bevindt zich onder 

de trap, hier is de pvc vloer overheen 

gelegd. 

Onroerend zaak belasting

€ 367,-

Waterschapslasten

€ 184,-

Rioolrechten

€ 188,-

Gasverbruik

Maandtermijn gas en elektra € 114,-
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10 11



12 13



14 15



16 17



18 19



20 21



22 23



24 25



26 27

Plattegrond begane grond
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Plattegrond 1e verdieping

29

Plattegrond begane grond 3D
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Plattegrond 1e verdieping 3D
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Kadaster



Wat niet blijft bij woning Rakken Nr 49 zijn volgende zaken: 
Bijkeuken / berging 

- Parasol en voet van terras straat kant. 
- 2 Fietsen 
- Pomp  
- Surfboard en tentje. 
- BBQ 
- IJsblokjesmachine 
- Trapje 
- Elektrische kacheltjes (2) 
- Inhoud van de kasten en zaken die op plank liggen,  

m.u.v. stofzuiger, bezems & schoonmaak spullen (deze blijven). 
 
Zithoek & Keuken 

- Radio  en speakers woonkamer 
- Schilderijen & foto’s m.u.v. 3 luik boven zitbank 
- Inhoud kasten zithoek & fruitschaal 
- Kunst planten (3) 
- Wifi router in keuken ** 
- Keuken kasten en laden,  er blijven de pannen en gebroken wit 6 delig 

servies met bestek, glazen bekers , wijn en bier glazen.  
Eventueel  andere   keuken spullen in gemeenschappelijk overleg 
 
Boven verdieping 

- Schilderijen  
- TV slaapkamer (kan in overleg overgenomen worden) 
- Inhoud kasten 
- Losse accessoires 

 
       Meterkast en buitenkasten 

- Vouwtrap 
- Laadbox auto (kan overgenomen worden voor € 600,00) 
- Slangen pomp 

 
Attentie voor volgende: 

- Zwemtrap, zit op ons steiger gedeelte, is echter samen gekocht met fam. 
Geerding Nr 46. 

- Wifi router keuken mag blijven echter heeft geen toekomstige functie 
omdat we ons opgegeven hebben voor glasvezel via Delta. Als huis voor 
aansluiting verkocht wordt kunnen wij dit eventueel laten stop zetten.  
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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.)

Ja

Zo ja, welke zijn dat? gebruik zwemtrap met 
NR 46

 

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.



34

Vragenlijst

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?

Zo ja, hoeveel?

Heeft u nog andere afspraken met de huurders gemaakt?

Zo ja, welke?

 

Bijzonderheden 1 M.

35

Vragenlijst

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)

Is dat gebruik volgens de gemeente toegestaan?

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

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? Wel nieuw gevoegd in 
2021

 

Dak(en) 3 A.

Hoe oud zijn de daken? Platte daken: Platte dak deel ca. 9 jr

Overige daken: 10 jaar geleden 
aangepast tijdens 
verbouwing

 

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?

Ja
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Zo ja, welk (gedeelte van het) dak en waarom? 9 jr geleden

 

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?

Hout is gedeeltelijk 2 & 
3 jaar geleden 
geschilderd

Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf? Ja

Zo ja, door wie? Schilstra Sneek, is sinds 
jaar niet meer 
werkzaam

 

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?
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Kozijnen, ramen en deuren 4 E.

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

(Denk aan lekkende ruiten.)

Nee

Zo ja, waar?

 

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

39

Vragenlijst

Zo ja, waar?

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 B.

Is de kruipruimte toegankelijk? Ja

Is de kruipruimte droog? Nee

Zo nee of meestal, toelichting:

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 C.

Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand?

Zo ja of soms, toelichting: geen kelder aanwezig

 

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?

Nee

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-instalatie

Wat is het merk van de installatie en hoe oud is deze? Merk: Nefit en is 8 jaar 
geleden geplaatst

Leeftijd: zie hier boven

Wanneer is deze voor het laatst onderhouden? jaarlijks

Is het onderhoud uitgevoerd door een erkend bedrijf?

Zo ja, door wie? Sikma IJlst

 

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?
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Installaties 7 D.

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

Zo ja, waar en welke?

 

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? Ja

Zo ja, waar? Electrische 
vloerverwarming in 
badkamer

 

Installaties 7 G.

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

Zo ja, welke? Toilet, heeft wel 
aansluiting voor 
elektrische kachel

 

Installaties 7 H.

Heeft de woning zonnepanelen die uw eigendom zijn? Ja

Zo ja, blijven de zonnepanelen achter? Ja

Heeft de woning zonnepanelen die worden gehuurd?

Kan het huurcontract worden overgenomen door koper?

In welk jaar zijn de zonnepanelen geplaatst en door wie? Jaar: 2022

Installateur: Sikma IJlst

Is de btw over het aankoopbedrag teruggevraagd van de 
belastingdienst?

Nee

Hoeveel stroom heeft u het afgelopen jaar opgewekt? Jaar: Nog geen volledig jaar 
in werking sinds 
plaatsing

Aantal kWh: 2,4 MWh tot nu toe in 
2022

Hoe lang zit er nog fabrieksgarantie op de zonnepanelen? 12 jr op omvormer, 25 jr 
op optimizers, 10 jr op 
panelen, 25 jr 
vermogens garantie, 5 
jr op montage/
constructie

Zijn de zonnepanelen aangeschaft met subsidie? Nee

Zo ja, moet de subsidie worden terugbetaald?
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Zo ja, welk bedrag moet worden terugbetaald?

 

Installaties 7 I.

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

NVT is gashaard afvoer

 

Installaties 7 J.

Wanneer heeft u de aanwezige schoorsteenkanalen voor het laatst 
gebruikt?

voorjaar 2022

Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed? Ja

 

Installaties 7 K.

Is de elektrische installatie vernieuwd? Ja

Zo ja, wanneer? Volledig in 2014

Zo ja, welke onderdelen? Volledig

 

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?

Ja

Zo ja, welke? klein plekje in 
douchebak, door 
verkeert geplaatste 
douche kraan. 

is door installateur 
bewerkt maar blijft niet 
zitten.

 

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.
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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? ca. 1977 echter in 2013 / 
2014 volledig 
gerenoveerd.

 

Diversen 9 B.

Zijn er asbesthoudende materialen in de woning aanwezig? Nee

Zo ja, welke en waar?

 

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? Nee

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

Nee

 

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?

 

Diversen 9 G.
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Vragenlijst

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

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

Zo ja, waar? geen idee, wij hebben 
wel eens buiten een 
muisje gezien

 

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)

Niet bekend

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? volledige renovatie en 
uitbreiding berging / 
bijkeuken en dakkapel

Zo ja, in welk jaartal? 2013 / 2014

Zo ja, door welk bedrijf zijn deze uitgevoerd? Bootsma Easterwierrum

 

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.
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Vragenlijst

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag 
onroerendezaakbelasting?

367

Belastingjaar? 2022

 

Vaste lasten 10 B.

Wat is de WOZ-waarde? 307000

Peiljaar? 2021

 

Vaste lasten 10 C.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten? 184

Belastingjaar? 2022

 

Vaste lasten 10 D.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolrecht? 188

Belastingjaar? 2022

 

Vaste lasten 10 E.

Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de 
nutsbedrijven? Gas:

Elektra:

Blokverwarming:

Anders: Voor gas & elektra 
minus terug levering

Te weten: 111

 

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.

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?

45

Vragenlijst

Heeft u alle canons betaald? N.v.t

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?

Ja

Zo ja, hoe hoog en waarvoor? € 760,00 ALV De 
Rakken

 

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.

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

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

Nee

Zo ja, welke?

 

Nadere informatie 12 A.

Overige zaken(Overige zaken die de koper naar uw mening moet 
weten)

Afspraak zwemtrap met 
fam. Geerdink
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Waterkenmerken
Oeverlengte: Ca. 12/13 meter.

Vaardiepte: Ca. 1.50 meter.

Vaarverbinding: Staande mastroute naar zowel Heegermeer/Fluessen, als naar 

Slotermeer.

Vaarroutes: Gehele Friese merengebied uitstekend bereikbaar.
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Park De Rakken, Indijk

Middenin het Friese watersportgebied, aan het 

open vaarwater en op steenworp afstand van 

het Heegermeer en het Slotermeer, ligt Park De 

Rakken. Een ruim opgezet  park, dat 65 

recreatiewoningen telt, alle met een unieke 

ligging aan het water.Naast dit vakantiepark, 

beschikt De Rakken ook over een camping en 

een jachthaven. Door de rustige sfeer, de 

groene inrichting en de Friese gastvrijheid, voel 

je je hier direct thuis. Vanaf je eigen 

aanlegsteiger vaar je binnen enkele minuten de 

Friese Meren op. Een uitstekende uitvalsbasis 

voor een heerlijke vakantie in eigen land!




De actieve Vereniging van Eigenaren bezit het gemeenschappelijk terrein, zoals de oevers, 

wegen en het groen. Jaarlijks worden er vanuit de VvE, voor jong en oud, verschillende 

activiteiten georganiseerd.

Indijk grenst aan het geliefde watersportdorp 

Woudsend, waar in de zomermaanden 

genoeg te beleven is. Wandel door de smalle 

straatjes, bezoek de gezellige winkeltjes en 

restaurants of ontdek de prachtige omgeving 

van Gaasterland, met haar glooiende 

landschappen, bossboss en strandjes aan het 

IJsselmeer. Een dagje shoppen? Sneek ligt op 

slechts 15 minuten rijden en is vanuit Woudsend 

ook met het openbaar vervoer uitstekend 

bereikbaar.


Bekijk meer informatie op: 

www.parkderakken.com
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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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Woudsend
Woudsend is door de ligging tussen de twee 

Friese meren, het Heegermeer en Slotermeer 

en aan de Elfstedentochtroute, een écht 

watersportdorp te noemen. Door de jaren 

heen heeft dit handelsdorp echt de charme van 

vroeger weten te bewaren. Dwaal hier door 

smalle steegjes, langs gerestaureerde panden 

en ontdek verrassende doorkijkjes. Vergeet 

ook zeker niet een bezoek te brengen aan de 

kerken, Korenmolen 't Lam en Houtzaagmolen 

de Jager. In de zomervakantie bezoek je 

natuurlijk de wekelijkse Boerenmarkt op don-

derdag, een markt met verse streekproducten, 

aangevuld met activiteiten voor jong en oud.

Het dorp is rijk aan eetgelegenheden en biedt 

gratis aanlegmogelijkheden in de vernieuwde 

passantenhaven. Het centrum is hierdoor voor 

watersporters op loopafstand, zeer goed te 

bereiken.





Dwaal door Woudsend door middel van de 

Elfstegentocht. Een folder van deze nieuwe tocht 

(ca. 2,5 km) is in het dorp verkrijgbaar. Ontdek 

tijdens deze tocht alle leuke, historische straatjes 

en steegjes. Meer informatie:


https://elfstegentochtwoudsend.nl/app/






Lees meer over het watersport dorp Woudsend:


https://welkominwoudsend.nl/

Wist je dat...

• Woudsend is in  het Fries "Wâldsein".


- Gedurende het hele jaar worden er 

diverse evenementen georganiseerd.


- Het dorp beschikt over een supermarkt, 

bakker, slijterij, bloemist, kapsalon, boot- 

en fietsverhuur en VVV informatiepunt.



50

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 deze 

betekenen voor de huizen die hieraan liggen. Wij 

zien de toegevoegde waarde van aanlegsteigers 

en bijzondere vaarroutes van een woning.






2. Wij verkopen (vakantie-)huizen door heel 

Friesland. Hoewel ons kantoren in de Friese steden 

Sneek en Leeuwarden te vinden zijn, verkopen wij 

huizen door heel Friesland. Je kunt bij ons terecht 

voor elke woning aan het water. Ook als je een 

recreatiewoning zoekt!

3. Op de kaart in binnen- én buitenland.



Steeds meer mensen zien, ook buiten de randstad, de 

schoonheid van het Friese vaarwater. Wij beschikken 

over een uitgebreide internationale database en 

brengen jouw woning onder de aandacht bij potentiële 

kopers in binnen- én buitenland.






4. Je kunt ons gewoon een WhatsAppje sturen


Betrokkenheid is onze prioriteit. Daarom houden we je 

altijd persoonlijk op de hoogte over alle ontwikkelingen: 

van begin tot eind. Dit betekent ook dat je ons altijd een 

berichtje kunt sturen als je vragen hebt. Geen lange 

lijntjes, maar één-op-één 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

NVM Makelaar / Taxateur

Anne Stenekes

NVM Makelaar/ Taxateur

Aagje v.d. Veldt-Volberda

Directiesecretaresse

Klaske Bosma-Buwalda

Officemanager

Wendel van der Zee

Medewerker binnendienst

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


