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Kenmerken

& specificaties

Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Inhoud:


Bouwjaar:





Verwarming:





Isolatie:





Kamers:


Slaapkamers:

100 m²


269 m²


375 m³


2018/2019





d.m.v. warmtepomp, begane grond + 1e 

verdieping v.v. vloerverwarming


volledig geisoleerd





5


3  (4e slaapkamer mogelijk)
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Energie neutraal 
wonen
Klaar voor de toekomst! ENERGIE NEUTRAAL 
wonen in deze ruime gezinswoning!




In Oudega (SWF) worden deze 2/1-kap 
woningen (optioneel met garage) gebouwd 
aan de Simmersnie, “type De Brekken”. 




Voor de bouw van deze 2/1-kap 
gezinswoningen, is gekozen voor een 
sfeervolle gevelsteen gecombineerd met 
mooie grijstinten. Een modern en fris geheel. 
De woningen worden afgewerkt met 
onderhoudsarme materialen en voorzien van 
zonnepanelen op het dak.




Een goed geïsoleerd huis heeft een gezond 
leefklimaat. 







DUURZAAM ENERGIE NEUTRAAL wonen 
levert u financieel voordeel op. U kunt 
subsidie krijgen op de geplaatste installatie. 
Daarnaast kunt u, indien gewenst, korting 
krijgen op uw hypotheek (groenhypotheek).




WONEN IN OUDEGA (SWF). Een prachtige en 
kindvriendelijke woonomgeving.

Oudega is een watersportdorp centraal 
gelegen in de driehoek Sneek, Bolsward en 
Workum. Oudega heeft een actief 
verenigingsleven, een centrale 
ontmoetingsruimte (multifunctioneel centrum 
‘It Joo’), dorpswinkel, restaurant en een 
basisschool.




Uw woonwensen kunnen, naar gelang de 
status van de bouw, worden meegenomen. 
Volop kansen, doe daar uw voordeel mee!
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INDELING



Begane grond

Entree aan de voorzijde van de woning met 
hal, meterkast, volledig betegeld toilet v.v. 
wandcloset en fonteintje, trapopgang en 
toegang naar de woonkeuken met veel 
daglicht. 

Tuingerichte woonkamer met schuifpui.

Praktische bijkeuken met witgoedopstelling.




De 1e Verdieping

Op de 1e verdieping bevindt zich centraal de 
overloop, 3 ruime slaapkamers en een 
complete badkamer ingericht met 2e toilet, 
inloopdouche en wastafel. De badkamer is 
voorzien van een dakkapel.




De 2e Verdieping

Vaste trap naar de 2e verdieping met 
mogelijkheid voor een 4e (slaap)kamer of 
hobby-/kantoorruimte. 




Tuin

De achtertuin is gelegen op het zuiden. 

Optioneel is een garage mogelijk. 











INSTALLATIE



Energie neutrale woning, zonder 
gasaansluiting. 




De woning wordt voorzien van een, uiterst 
moderne, warmtepomp met bodemcollector. 
Het laag temperatuur (LT) systeem geeft de 
warmte af aan de vloeren op de begane 
grond en eerste verdieping. 




De begane grond en 1e verdieping van de 
woning zijn voorzien van vloerverwarming.




In de zomer kunt u de woning koelen door 
gebruik te maken van de bodemcollector. 




P.V. panelen zorgen voor opbrengst 
elektriciteit, uitgaande van een verbruik van 
4.000 kWh per jaar. 




De isolatie van de woning is optimaal, 
daarmee bent u zeker van lage energiekosten.

De EPC waarde van de woning is 0. Dat 
betekent dat de woning meer energie levert 
dan gebruikt.




Vraagprijs is vanaf € 249.500,- V.O.N.

 

Neem contact op voor meer informatie.
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond
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