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TYPE
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TUINLIGGING HOOFDTUIN
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VERWARMING


ISOLATIE
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VILLA


VRIJSTAANDE WONING


10


337 M²


906 M²


1445 M³


1997


ACHTERTUIN, VOORTUIN


OOST


AANGEBOUWD STEEN, CARPORT


C.V.-KETEL


VOLLEDIG GEISOLEERD


A

VRAAGPRIJS:               € 935.000,-  k.k.

Hoewel deze woningpresentatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld blijft de mogelijkheid bestaan 

dat er fouten en/of onvolledigheden in de omschrijving aanwezig zijn. Noch de verkoper, noch ons kantoor 

aanvaarden in dit geval enige aansprakelijkheid. Alle verstrekte informatie dient gezien te worden als een 

uitnodiging om in onderhandeling te treden en is derhalve slechts een vrijblijvende aanbieding. 





Bij het vermelden van maten die zijn overgenomen uit de (bouw)tekeningen kan de maatvoering afwijken van de 

werkelijkheid. Hieraan kunnen door de koper geen rechten worden ontleend.
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Wonen-werken of alleen wonen!




Wonen/werken of alleen wonen? Het kan allemaal in deze unieke stadsvilla, waar 
beleving het centrale thema is.




Unieke, moderne en onder architectuur gebouwde stadsvilla met kantoor/atelier 
ruimtes, nabij het centrum van Drachten en de Drachtstervaart op A1 locatie. Deze 
villa is momenteel in gebruik als woning/kantoor/atelier, maar voor veel meer 
doeleinden geschikt. Een ideale plek voor degene die wonen en werken wil 
combineren onder één dak, royaal wil wonen met veel privacy of een andere 
bestemming kiest.




Het pand, gebouwd in 1997 is in 2002 uitgebouwd aan 3 zijden van het 
oorspronkelijke pand. Door de uitbouw aan de zij- en achterkanten heeft de 
stadsvilla niet alleen veel meer woon- en werk oppervlak gekregen, maar is er tevens 
een speelse en vrij indeelbare ruimtebeleving gecreëerd tussen wonen en werken. 
De fraaie uitbouw beschikt over verhoogde metalen plafonds met gelamineerde 
spanten. Daarnaast biedt de uitbouw een zee van licht door de grote glazen gevels. 
De stadsvilla is geheel gebouwd in een grootformaat duurzame, harde en 
hoogwaardige Engelse chamotte klei-steen in twee kleuren. Deze steen kenmerkt 
zich door geen vochtopname waardoor deze blijvend mooi blijft. De grote 
raampartijen en kozijnen van de uitbouw zijn allen uitgevoerd in hoogwaardig 
Western Red Ceder. De ronde RVS palen met RVS lichtinval-frame geeft de uitbouw 
een extra luxe uitstraling. De detaillering is zorgvuldig en met gevoel voor stijl, 
grandeur en vakkennis uitgevoerd.

Let u ook eens op de moderne glazen bouwstenen die uitmonden in de ronde boog 
in de topgevels, welke met een knipoog verwijst naar historische (romaans/
romeinse) bouwstijlen, de gebruikte materialen zijn van topkwaliteit en zeer goed 
onderhouden.




De prachtig, onder architectuur aangelegde grote achtertuin is gericht op het zuid-
oosten en biedt veel privacy. De beschutte tuin is voorzien van diverse zonnige 
terrassen waarvan één deels met overkapping, een gazon en een grote vijver (ca. 100 
m²) met een wit granulaat zonneterras, waar het zomers heerlijk vertoeven is. Tot in 
de late uurtjes geniet u hier van rust en ruimte, of van uw buitenkeuken of tuinhaard 
met de familie en vrienden.




Naast de fraaie tuin is er een luxe carport met plaats voor twee auto's, bestaande uit 
een RVS constructie frame, voorzien van verlichting/inbouwspots en 4 dakkoepels 
t.b.v. lichtinval, twee grote royale garages (elk ca. 32 m²) waarvan één met een 
geïsoleerde overhead/roldeur en gevlinderde betonvloer, en de tweede garage/
berging met grote openslaande deuren welke d.m.v. goede ventilatie geschikt is 
voor meerdere doeleinden, zoals bijvoorbeeld het stallen van een boot of caravan.
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ndeling begane grond:

Via de zij-entree met natuurstenen stoep komt u in de centrale hal/vide welke 
toegang geeft tot o.a. de woonkamer/kantoorruimtes, serre, grote leefkeuken 
voorzien van diverse luxe inbouwapparatuur, natuurstenen en hardglazen 
werkbladen, gas-op-glas kookplaat met wokbrander, zithoek en eetkamer met 
toegang naar het deels overdekte verwarmde terras met inbouwspots en de tuin. 
Twee hoge openslaande deuren geven hier eveneens toegang tot de tuin. De 
verwarmde bijkeuken met wasmachine en droger aansluiting biedt tevens doorgang 
naar de 1e garage, o.a. voorzien van spoelbak en veel extra elektrapunten. Op de 
begane grond zijn er tevens twee toiletten en een extra pantry t.b.v. kantoorruimte. 
Aan de voorzijde van het pand is de kantoor entree gesitueerd. Alle ruimtes op de 
begane grond staan met elkaar in verbinding d.m.v. de centrale hal/vide met grote 
lichtkoepel in het dak, en met trappartijen voorzien van goed beloopbare 
hardhouten trappen en 40 m/m massieve deuren met HPL afwerking. De ruimtes 
zijn vrij eenvoudig in te delen door scheidingswanden te verwijderen of te plaatsen 
(zgn. slim-line constructie; binnen het (hoofd-)pand bevinden zich geen dragende 
muren).




Indeling 1e verdieping:

Via de centrale hal met trappartijen en vide over 2 verdiepingen, komt u op de 1e 
etage met aan de voorzijde een ruime en lichte woonkamer/kantoor, met fraai 
uitzicht op de inpandige vide d.m.v. binnenkozijnen met glas. Op deze verdieping 
bevindt zich ook de grote ouderslaapkamer, met aansluitende inloop/kledingkast, 
badkamer en suite, voorzien van dubbele wastafels, groot ligbad (quaryl), aparte 
douche en een apart 3e toilet (kranen, sanitair, sifons enz. RVS Grohe + Villeroy Boch 
kwaliteit), allen uitkomend op de omloop/bordes met vide, met in het dak de grote 
geïsoleerde lichtkoepel.




Indeling 2e verdieping:

Twee grote slaapkamers (elk ca 20 m²) aan de voorzijde welke tevens toegang 
bieden tot het balkon met fraai uitzicht (Drachtstervaart), en twee slaapkamers (een 2 
persoons logeer/slaapkamer en een 1 persoons slaapkamer) aan de achterzijde. De 
kamers zijn allen voorzien van hoge balkenplafonds. Hier vindt u ook de tweede 
badkamer voorzien van wastafel, douche en de CV kast. Alle kamers komen hier ook 
weer uit op de omloop/bordes met vide.




Algemene informatie:

- Bouwjaar 1997 en 2002

- Perceel van 906 m²

- Fraai aangelegde en beschutte tuin met veel privacy voorzien van elektra en 
verlichting

- Parkeergelegenheid voor meerdere auto's op eigen terrein

- Twee grote garages elk ca 32 M²

- Twee hoofd-entrees
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IAlgemene informatie

- Carport voor twee auto's

- Eigen huisnummers (3)

- Verwarming middels CV (nieuwe ketel 2019 ; CW 5)

- Schilderwerk geheel buitenom 2020 (Schilderwerken Drachten)

- Energielabel 'A'

- HR++ thermopane beglazing

- Geluidsisolerend glas aan de voorzijde en slaapkamers met suskasten ventilatie

- 13 groepenkast met piekstroom/blikseminslagbeveiliging

- Kozijnen uitbouw uitgevoerd in prachtig luxe Western Red Cedar

- Beveiligingssysteem/buitencamera/brandblusinstallatie/hang- en sluitwerk: 2/3 
sterren politiekeurmerk

- 337m² woonoppervlak

- 64 m² overige inpandige ruimte (garage)




Deze stadsvilla heeft een relatief zeer laag gas/energieverbruik (energielabel 'A'), de 
CV (CW5) bestaat uit een gescheiden verwarmingssysteem t.b.v. meerdere kamers. 
Twee gescheiden systemen op 1 ketel, incl. twee via internet bedienbare 
thermostaten op afstand.




Al met al een unieke woning/kantoor/atelier op zeer goede (zicht)locatie met 
bijzonder veel mogelijkheden!

De stadsvilla is in overleg spoedig te aanvaarden. 




Ligging:

Vrij uitzicht en privacy met in de nabije toekomst zicht op de nieuwe 
recreantenhaven (planning 2023) aan de overkant van de weg in het plan 
'Drachtstervaart', welke in open verbinding staat met de Friese meren en het 
centrum van Drachten. Indien gewenst stapt u straks zo in uw eigen boot en vaart 
rechtstreeks naar de Friese meren!




A1 Locatie: Aan de Zuiderhogeweg gelegen, uitvalswegen richting A7 (Heerenveen-
Groningen) en de N31 (Leeuwarden-Emmen) zijn op korte afstand te bereiken. De 
Drachtster vaart, de recreantenhaven en het centrum liggen om de hoek. 
Schouwburg de Lawei en alle sport-, school- en ontspannende voorzieningen liggen 
op korte afstand.




Bestemming:

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor

dienstverlening; wonen en/of werken ; kantoordoeleinden;
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Uit een overeenkomst vloeien pas verplichtingen voort als koper én verkoper de 
overeenkomst hebben ondertekend. Een mondelinge overeenkomst tussen een 
particuliere koper en particuliere verkoper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden 
er is geen koop zolang het koopcontract niet door beide partijen is ondertekend.




De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een 
meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie 
van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten 
niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of 
beperkingen bij het uitvoeren van de meting.




Hoewel deze woningpresentatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld blijft 
de mogelijkheid bestaan dat er fouten en/of onvolledigheden in de omschrijving 
aanwezig zijn. Noch de verkoper, noch ons kantoor aanvaarden in dit geval enige 
aansprakelijkheid.
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Kadastrale kaart



Plattegronden







Plattegronden



Plattegronden



Verkoopvoorwaarden

Schriftelijke vastlegging

Uit een overeenkomst vloeien pas verplichtingen

voort als koper én verkoper de overeenkomst

hebben ondertekend.





Koopakte


Tenzij anders vermeld, zal Dijkstra Makelaars een
koopovereenkomst opstellen conform het model
NVM.




Bankgarantie


De kopende partij dient een bankgarantie of
waarborgsom van 10% van de koopsom te storten
bij de notaris.





Ouderdomsclausule


Bij oudere woningen, in de regel ouder dan 30 jaar,
zal een zogenaamde ouderdomsclausule worden
opgenomen. De strekking van deze clausule is, dat
de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld worden
bij een oudere woning anders zijn dan bij
nieuwe(re) woningen. Gebreken worden geacht niet
belemmerend te werken voor het gebruik van de
woning.




Asbest


Tot circa juli 1993 is asbest regelmatig

toegepast in de woningbouw. Sinds deze datum is
de verkoop van asbesthoudende materialen niet

meer toegestaan. Indien de verkoper niet bekend

is met de aanwezigheid van asbesthoudende

materialen, zal aanvullend in de koopakte worden
opgenomen dat er gezien het bouwjaar een
mogelijkheid is van aanwezigheid van asbest. Koper
vrijwaart verkoper voor eventuele aanwezigheid
hiervan.




Verkoper heeft woning niet zelf bewoond


In bepaalde gevallen (o.a. bij vererving of een

verkoop door de bank) heeft de verkoper de woning

zelf niet bewoond. Hierdoor kan de verkoper de
koper niet informeren over de eigenschappen van
de woning die hij als eigenaar/gebruiker wel had
kunnen melden. In de koopakte zal in dergelijke
gevallen een extra clausule worden opgenomen dat
het eventueel ontbreken van eigenschappen van
het verkochte voor rekening en risico zijn van de
koper.

Onderzoeksplicht

Een verkoper heeft een mededelingsplicht, hetgeen
de koper niet vrijwaart van zijn onderzoeksplicht.
Koper kan ervoor kiezen zich bij te laten staan door
zijn eigen (NVM) aankoopmakelaar of een
bouwkundig onderzoek uit te laten voeren. Let op:
Dijkstra Makelaars werkt in opdracht van de
verkoper en behartigd de belangen van de
verkoper.




Ontbindende voorwaarden


Indien u een ontbindende voorwaarde wenst voor
bijvoorbeeld het verkrijgen van een passende
financiering zullen dergelijke voorwaarden tijdens
de onderhandeling, dus voor het verkrijgen van een
overeenstemming, kenbaar gemaakt moeten
worden.




Notariskeuze


Tenzij anders is vermeld, is de notariskeuze voor de
koper. Indien de koper buiten een straal van 20 km
van de verkochte woning een notaris kiest en
verkoper hierdoor per volmacht wenst te
ondertekenen, zijn de kosten voor de volmacht voor

rekening van de koper.





Bijzondere lasten en beperkingen


Er kunnen erfdienstbaarheden, ketting-bedingen
etc. van toepassing zijn. De inhoud hiervan is
opgenomen in deze brochure.





Inschrijving


Zodra de koopovereenkomst is getekend door
beide partijen bestaat de mogelijkheid deze te laten
inschrijven. Het laten inschrijven van de
koopovereenkomst in de openbare registers zorgt
ervoor dat latere faillisementen, overdrachten,

beslagen en/of een later gevestigd voorkeursrecht
van de gemeente niet tegen de koper kunnen
worden ingeroepen.





Bedenktijd


De koper die een natuurlijke persoon is en niet

handelt in de uitoefening van een beroep of

bedrijf heeft 3 dagen bedenktijd om een

schriftelijk aangegane overeenkomst te

ontbinden.



''Eerst kopen of verkopen'' ?

Dit is de meest gestelde vraag bij de overweging om een andere woning te kopen. Of dit nu een

nieuwbouwwoning of een bestaande woning betreft. Het kopen en verkopen van een woning

betekend per definitie het nemen van risico’s die u uiteraard tot een minimum wilt beperken. U

overweegt om een andere woning te kopen. Wat is voor u verstandig? Laat u in ieder geval 
adviseren door een deskundige makelaar van Dijkstra Makelaars.

TE KOOP
Eerst Kopen

U besluit om een nieuwe woning aan te kopen

alvorens u uw eigen woning heeft verkocht. 

U gaat een leuk, spannend en intensief traject
tegemoet om al uw wensen in de nieuwe
woning te kunnen vertalen. Hierbij komt ook de
spanning van de verkoop van de huidige
woning. Raakt u deze tijdig kwijt? Wat zijn de
risico’s als u de woning niet tijdig verkoopt? Kort
gezegd: het grootste risico is het niet tijdig
verkopen van de ‘oude’ woning, waardoor er
dubbele woonlasten zijn, die langer doorlopen
dan waar u vooraf rekening mee heeft
gehouden: het gaat hier om een financieel risico.

Eerst verkopen

U heeft het idee om een nieuwe woning te

kopen. Echter u wilt financiële zekerheid. Met

andere woorden: u wilt duidelijkheid over de

opbrengst van de verkoop van uw woning. U

besluit dan ook om eerst uw huidige woning te

verkopen. De vraag is echter of u wel de
gelegenheid krijgt om de nieuwe woning zolang
in optie te houden. Meestal kan dit niet. Kortom:

het grootste risico dat u loopt indien u besluit

om eerst te verkopen is dat u geen geschikte

woning heeft gevonden op het moment dat u

uw eigen woning moet verlaten, met het gevolg

dat u mogelijk 2x moet verhuizen.

VERKOCHT
De oplossing
Dijkstra Makelaars. Want als Dijkstra Makelaars worden wij bijna dagelijks geconfronteerd met soort-
gelijke dilemma’s. Belangrijke vragen hierbij zijn: hoe courant is uw ‘oude’ woning? Welke risico’s 
wilt en kunt u nemen? Is de gevonden woning een eenmalige kans of komt deze mogelijk vaker 
voor? Wat in ieder geval vast staat: met onze ruim 75 jaar aan kennis en ervaring zijn wij als geen 
ander in staat u te begeleiden bij de juiste keuze. Wij kennen de locale markt, zijn op de hoogte van 
de laatste marktontwikkelingen en zijn dagelijks in contact met uw potentiële kopers. 

Deze kennis en ervaring is er ook voor u! Om te kunnen adviseren bij het maken van de juiste keuze 
(want de keuze moet u uiteraard zelf maken), bieden wij u de mogelijkheid voor een gratis 
adviesgesprek, waarbij wij ingaan op de verkoop mogelijkheden van uw woning, de te verwachten 
verkoopopbrengst en uw persoon-lijke situatie. Tot slot bieden wij u bovendien, geheel vrijblijvend, 
een op maat gesneden verkoopplan voor uw woning.




Bel of mail ons voor een afspraak of vul de onderstaande bon in.

Bon voor een gratis adviesgesprek
Naam


Adres


Postcode & Plaats


Telefoonnummer & Mobiel


:


:


:


:


:

Stuur deze bon op naar Dijkstra Makelaars, Berglaan 14, 9203 EG Drachten

of mail naar: drachten@dijkstramakelaars.nl


