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“Kom binnenkijken!”



> Kenmerken
Woonoppervlakte



 105 m²




Perceeloppervlakte


 0 m²




Inhoud


 330 m³




Energielabel


 -

> Omschrijving
Ruim appartement met eigen parkeerplaats op een mooie locatie! Dit 3- 
kamer appartement is gelegen in het complex De Waekser en opgeleverd in 
2004. Het gebouw is (bij voorkeur) bestemd voor personen ouder dan 55 
jaar Het gebouw is uitstekend geïsoleerd. In het gebouw is een 
gezamenlijke entree met intercom en via de lift kunt u het appartement 
bereiken. De woning is gelegen op de 2e verdieping met een balkon op het 
oosten. Tevens is er een berging op de begane grond. De binnenstad van 
Dokkum en allerlei voorzieningen zijn op loop- en fietsafstand. U bent van 
harte uitgenodigd om deze woning te bezichtigen! 




De stad Dokkum 

De stad Dokkum beschikt over een hoog voorzieningenniveau zoals een 
groot winkelaanbod, voortgezet onderwijs, diverse hoogwaardige 
sportfaciliteiten (sporthallen, subtropisch zwembad). De woning ligt zeer 
centraal in woonwijk "It Fugellân” aan de noordzijde van de stad. De 
historische binnenstad is op korte afstand gelegen (ca. 5 fietsminuten). De 
stad Dokkum beschikt over een goede ontsluiting richting Leeuwarden (via 
de Lauwersseewei op ca. 20 autominuten) en Drachten/Groningen (via 
Centrale As)




Indeling van het appartement:

- entree/hal met meterkast

- separaat toilet met fonteintje

- 1e slaapkamer (circa 13 m2)

- 2e slaapkamer (circa 17 m2) momenteel ingericht als 2e woonkamer met 
balkon van circa 10 m2

- badkamer en-suite met inloopdouche, wastafel en toilet

- lichte woonkamer

- open keuken met diverse inbouwapparatuur, o.a.:inductiekookplaat, 
koel- en vrieskast.

- bijkeuken met wasmachine aansluiting en cv-opstelling




Complex:

Ruime centrale hal met lift en trappenhuis en inpandige bergingen. 




Algemeen:

- appartement bij voorkeur bestemd voor 55+ personen 

- appartement bij voorkeur bestemd voor 55+ personen 




personen 

- bouwjaar 2004

- gebruiksoppervlakte wonen 105 m2 en inhoud 330 m3

- appartementencomplex is volledig geïsoleerd

- verwarming middels combi ketel uit 2004, eigendom

- ventilatie middels WTW systeem

- bijdrage VvE ca. 138,51 Euro per maand

- actieve en gezonde vereniging van eigenaren, meerjarenplanning 
onderhoud. Stukken opvraagbaar

- eigen parkeerplaats

- aanvaarding in overleg en kan op korte termijn


































> Plattegrond



> Plattegrond



> Plattegrond



> Plattegrond



> Plattegrond



> Plattegrond



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”



> Kadaster













INTERESSE
in deze woning?

Neem gerust contact met ons op!
We helpen je graag verder.

058-203 70 72

www.devosmakelaardij.nl

info@devosmakelaardij.nl

De Vos Makelaardij B.V.

Molenstraat 56 A

8913 BC  Leeuwarden


