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Kenmerken

& specificaties




Perceeloppervlakte:




420 m²
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BOUWEN en WONEN in 
Arum! 




Ontwerp samen met 
Bouwbedrijf Heeringa 
uw eigen woning of 
maak gebruik van een 
reeds bestaand 
ontwerp.
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De Tille 24 te Arum

BOUWEN en WONEN in Arum - Ontwerp 
samen met Bouwbedrijf Heeringa uw eigen 
woning of maak gebruik van een reeds 
bestaand ontwerp.




In het nieuwbouwplan van Arum, aan De 
Tille, zijn nog kavels beschikbaar. De kavels 
zijn direct gelegen aan vaarwater, route 
Bolsward - Harlingen (Elfstedentochtroute). 
Kavel 10 heeft een afmeting van ca. 15 x 28 
meter wat neerkomt op ca. 420m² 
bouwgrond. De kavel is geschikt voor het 
bouwen van een vrijstaande woning.




De grond is bouwrijp, en beschikt over een 
achtertuin op het zuid-oosten.




Kadastrale gegevens:

kadastrale gemeente: Arum, sectie E, nr. 1455


Kavel 10 - ca. 420 m2



Prijsstelling: € 85.000,- v.o.n. (vrij op naam) 
per kavel.

V.O.N. is inclusief: notariskosten voor 
overdracht, kadastrale uitmetingskosten, 
overdrachtskosten.




Bij de media treft u een voorbeeld ontwerp 
aan voor een passende woning op het 
perceel. Dit type is inmiddels gebouwd en 
voor de beleving is een bezichtiging van het 
type is mogelijk. Uiteraard kunnen 
persoonlijke woonwensen worden 
doorgevoerd. Bij belangstelling voor dit 
woningtype kunnen wij u uiteraard meer 
informatie verstrekken.









0515-412345       |       info@makelaardij-delange.nl       |      makelaardijdelange.nl



Voor meer informatie of vragen neemt u dan 
vrijblijvend contact met ons op.




ARUM

Arum is gunstig gelegen op circa 7 minuten 
rijden van Bolsward, Harlingen, Franeker én 
de Afsluitdijk. De Randstad is ligt op uur 
rijden van Arum.

Het is een dorp met alle basisvoorzieningen, 
zoals een supermarkt, basisschool, café en 
twee restaurants. Daarnaast is er een actief 
verenigingsleven (onder andere kaatsen, 
voetbal en tennis). Ook voor 
watersportliefhebbers is Arum een prima 
dorp, in de nabije omgeving zijn voldoende 
jachthavens om uw boot een thuishaven te 
geven en vandaar uit Friesland per boot te 
ontdekken. Arum kunt u ook van 
verschillende kanten binnenvaren.

Voor meer informatie over Arum kunt u kijken 
op www.arum-friesland.nl!
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De kavel is direct 
gelegen aan vaarwater, 
route Bolsward - 
Harlingen 
(Elfstendetochtroute)
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Locatie

op de kaart
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Wonen in Súdwest-Fryslân
Groots en vrij wonen tussen de Afsluitdijk, Stavoren en Sneek, in een gebied met ruimte om te
leven. Verbonden door water en wegen. Dit kan in Súdwest-Fryslân met zijn 74 kernen, waaronder
zes van de elf Friese steden. Hier voelt u zich thuis, of zoals de Friezen zeggen: thús. Een bijzondere
en jonge gemeente: van Breezanddijk tot Uitwellingerga, van Kimswerd tot Laaksum. Met daar
tussenin zes van de elf Friese steden. Een gemeente met 74 kernen, allemaal met een eigen
karakter en identiteit. Zo’n 82.000 inwoners voelen zich thuis in dit gebied van groen en blauw. Een
gemeente met weidse vergezichten en open ruimte, met steden die hun rijke culturele en
monumentale historie koesteren.













Westersingel 35


8601 EN Sneek
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Heeft u

interesse?


