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“Kom binnenkijken!”



> Kenmerken
Woonoppervlakte



 147 m²




Perceeloppervlakte


 2889 m²




Inhoud


 978 m³




Energielabel


 G

> Omschrijving
Centraal gelegen in het dorp en langs de doorgaande weg tussen 
Kollumerzwaag en Veenklooster staat deze fraaie vrijstaande 
woonboerderij met bedrijfsruimte op een perceel van bijna 3000 m2! De 
woonboerderij geeft door de gemengde bestemming de mogelijkheid om 
het pand ook zakelijk te gebruiken. Tot voor kort is een deel van de 
woonboerderij gebruikt als slagerij. Daarbij geeft het perceel en de grote 
schuur verschillende mogelijkheden. 




Het dorp Kollumerzwaag beschikt over diverse voorzieningen, waaronder 
een supermarkt, sportclubs, kinderopvang en een basisschool. Voor de 
overige voorzieningen kan men terecht in de nabijgelegen dorpen: De 
Westereen (voorheen Zwaagwesteinde), Kollum en Buitenpost. 




Indeling woning:




Begane grond:

- zijentree, hal met trapopgang

- ruime slaapkamer beneden

- keuken voorzien van natuurstenen werkblad, 5 pits gasfornuis met oven, 
koelkast en afzuigkap

- woonkamer aan de voorzijde van de woning, voorzien van gaskachels

- kelder

- bijkeuken voorzien van wasmachine aansluiting, cv-opstelling 

- toilet

- ruime garage/berging met ruime openslaande deuren

- slagerij gedeelte met separaat kantoorruimte en eigen ingang




1e verdieping:

- overloop met vaste kast

- 2e en 3e slaapkamer aan de voorzijde met vaste kasten (circa 9 en 11 m2)

- 4e slaapkamer met dakkapel (circa 6 m2)

- badkamer met inloopdouche en wastafel




Zolderverdieping:

- Ruime zolderverdieping, thans in gebruik als bergruimte































































> Plattegrond
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> Plattegrond



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”



> Kadaster
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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
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Molenstraat 56 A

8913 BC  Leeuwarden


