
Op loopafstand van het gezellige centrum van Franeker staat deze twee-onder-één
kap woning. Een compacte woning met een zeer royale achtertuin!

Franeker
Kamstrastraat 35



Twee zussen die van jongs af aan
geleerd en gedaan hebben in
alles wat met vastgoed te maken
heeft. Opgegroeid in de wereld
van vastgoed, zo is de liefde voor
dit vak ontstaan.

Vanuit een familiebedrijf, een
aantal studies verder en met alle
opgedane kennis vonden we het
in 2017 tijd om SUZ Makelaars te
starten. De naam hebben we in
een omgekeerd jasje gegoten.

Janina Annet



KENMERKEN
Woonoppervlakte: 63 m2
Perceeloppervlakte: 128 m2
Inhoud: 245 m3
Aantal kamers: 1 slaapkamers
Bouwjaar: 1930
Ligging Tuin: Oosten

VRAAGPRIJS:
€149.500 k.k.

Omschrijving
Op loopafstand van het gezellige centrum van Franeker staat deze twee-onder-
één kap woning. Een compacte woning met een zeer royale achtertuin. Kansen
op het verder uitbreiden van het woongenot is daardoor volop aanwezig.

De woning beschikt over een sfeervolle woonkamer, een eetkamer/werkkamer
en een keuken. Op de bovenverdieping is een ruime overloop en de slaapkamer
aanwezig.

De ruime bijkeuken aan de achterzijde is voorzien van de douche en het toilet.
De bijkeuken is groots opgezet, geeft veel bergruimte en biedt directe toegang
tot de achtertuin. Deze tuin is gelegen op het oosten en vrijwel de gehele dag
zonnig. De tuin is zowel via de eigen steeg langs de zijkant van het huis als via
een achterom bereikbaar. De achterzijde van de woning is met de auto
bereikbaar.

De woning is prima onderhouden en deels voorzien van kunststof kozijnen met
dubbel glas.

De ligging is erg fijn. De binnenstad is op loopafstand, net als het treinstation,
basisscholen en verdere voorzieningen. Daarnaast zijn uitvalswegen ook binnen
10 minuten bereikbaar.



Indeling:
Begane grond: entree, aan de voorzijde van de woning de woonkamer met sfeerschouw en
open inbouwhoekkast. Aan de achterzijde de eetkamer of werkkamer (of 2de slaapkamer)
met inbouwkast en de keuken. De keuken is voorzien van inbouwapparatuur zoals een
vaatwasser en koelkast. Vanuit de keuken is de bijkeuken bereikbaar. Deze ruimte is heel
ruim opgezet en biedt plaats voor de douche en toilet.

1e verdieping: vanuit de keuken op de begane grond is de trapopgang naar de
bovenverdieping. Hier is een overloop en de slaapkamer aanwezig.

Tuin: zonnige achtertuin aanwezig, gelegen op het oosten. Gezien zijn ligging en de
omliggende bebouwing is deze nagenoeg de gehele dag zonnig. De tuin is via de eigen
steeg en via een achterom direct bereikbaar.

Algemeen
• Gebruiksoppervlakte wonen: 63 m2
• Inhoud: 245 m3
• Perceeloppervlakte: 128 m2
• Woning met 1 slaapkamer
• Woning met royale achtertuin op oosten, met achterom
• Verwarming: C.V. ketel, AWB, in eigendom













Plattegrond begane grond



Plattegrond eerste verdieping



meetrapport 3

Meetstaat

Adres : Meetbedrijf : ZIEN24
Bahialaan 600C

Object : 3065 WC Rotterdam
Type : Meetcertificaat :
Datum meetafspraak : 12-01-2021
Datum meetrapport : 14-01-2021 Versie : V1

Opmerkingen : Disclaimer :

TVO OBS NTR AP AP GO OIR GOW GGB EB BI

totale oppervlak niet toeganklijke aftrekposten aftrekposten gebruiksoppervlak gebruiksoppervlak gebruiksoppervlak gebouw gebonden externe bruto
vloeroppervlak met beperkte ruimtes vides, trapgaten bouwconstructies, overige inpandige wonen buitenruimte bergruimte inhoud

stahoogte < 1,50 m > 4,00 m2 schachten > 0,50 m2 ruimte

45.24 - - - - 45.24 - 45.24 - -

29.56 12.46 - - - 17.10 - 17.10 - -

74.80 12.46 0.00 0.00 0.00 62.34 0.00 62.34 0.00 0.00 245.07
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3

bouwlaag 2
eerste verdieping

totalen:

M E E T S T A A T

Kamstrastraat 35

8801 VK, Franeker
woning

Op onze meetrapporten zijn de algemene voorwaarden van ZIEN24 van toepassing. Al onze metingen zijn
verricht aan de hand van de meest recente meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen en bruto inhoud
woningen, gebaseerd op de NEN 2580. De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit,
door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. De
meetstaat dient door afnemer te worden gecontroleerd, voordat deze wordt gepubliceerd.

twee-onder-een-kap Type A: maatvoering en ruimtegebruik is op locatie gecontroleerd en ingemeten

bouwlaag 1
begane grond



Locatie

Voorzieningen
Afstand tot supermarkt:  600 m 
Afstand tot basisschool: 600 m
Afstand tot bushalte: 200 m
Afstand tot treinstation Franeker: 1,6 km
Afstand tot  Franeker centrum: 900 m



Kadastrale gegevens

Adres Kamstrastraat 35

Postcode / Plaats 8801 VK Franeker

Gemeente Franeker

Sectie / Perceel D, 3790

Kadastrale kaartKadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 18 januari 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Franeker
D
3790

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: SUZ_Kamstrastraat35



VRAAG & ANTWOORD

1. Wanneer ben ik in onderhandeling? 
Je bent formeel pas in onderhandeling zodra de verkopende par5j hee7 gereageerd middels een
tegenbod. Heb je een bod uitgebracht en hee7 de makelaar aangegeven het bod te bespreken
met de verkoper, dan is er nog geen sprake van ‘in onderhandeling zijn’.

2. Mogen er nog bezich6gingen plaats vinden 6jdens de onderhandelingen?
Ja dat is toegestaan. Het is namelijk helemaal niet gezegd dat een bod ook daadwerkelijk zal
leiden tot een verkoop. Daarnaast is het mogelijk dat de verkoper graag wil weten of er meer
concrete belangstelling is. Zodra er formeel sprake is van onderhandeling, dan mag de makelaar
niet met andere belangstellenden in onderhandeling treden. De woning staat dan ‘onder bod’
zoals dat heet. Je kunt alsnog wel een bod doen, echter kan er pas over onderhandeld worden
zodra de onderhandelingen tussen de verkoper en de andere biedende par5j beëindigd zijn.

3. Ik bied de vraagprijs. Moet de verkoper dan aan mij verkopen?
Nee, de Hoge Raad hee7 bepaald dat de vraagprijs beschouwd moet worden als een uitnodiging
tot het doen van een bod. Ook wanneer je de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus nog
beslissen of hij de bieding aanvaardt of zijn makelaar alsnog een tegenvoorstel wil laten doen.

4. Mag de verkoper 6jdens de onderhandelingen de vraagprijs nog verhogen?
Ja de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen, ook 5jdens de
onderhandelingen. Tegelijker5jd kan jij als poten5ële koper ook besluiten je bod te verlagen.
Zodra de verkopende par5j een tegenbod doet vervalt namelijk je eerder gedane bod.

5. Mag een makelaar 6jdens onderhandelingen de verkoopstrategie nog wijzigen? 
Ook dit is toegestaan. Blijkt dat er zeer veel belangstelling is voor een woning en dat er
meerdere biedingen binnenkomen die allemaal de vraagprijs bieden of benaderen, dan is voor
de verkoper erg las5g te bepalen wie de beste koper is. In dit geval kan de verkoper in overleg
met de makelaar besluiten om de woning bij inschrijving te verkopen. Op deze manier hebben
alle belangstellenden een eerlijke kans om een bod uit te brengen waarbij de woning wordt
toegekend aan de hoogste bieder.

6. Is een verkoper verplicht om eerst te onderhandelen met diegene die het eerst geboden
heeC?
Nee de verkoper bepaalt zelf, in samenspraak met zijn makelaar, welke verkoopprocedure er
gevolgd wordt. Uiteraard dient de makelaar jou hiervan wel goed op de hoogte te brengen.
Vraag bij serieuze belangstelling wat je posi5e is, dit voorkomt vaak een hoop teleurstelling.

7. Waaruit bestaan de kosten koper? 
De kosten koper zijn de bijkomende kosten voor de koper van een huis. Zo betaal je 2%
overdrachtsbelas5ng en betaalt de koper de notariskosten voor het opmaken van de
leveringsakte en de kosten voor het inschrijven daarvan in de openbare registers. Naast deze
kosten koper, moet je als koper ook nog rekening houden met kosten voor het afsluiten van een
hypotheek, het laten opmaken van een taxa5erapport en het laten opmaken van de
hypotheekakte door de notaris. Maak je gebruik van de Na5onale Hypotheek Garan5e (NHG)
dan betaal je nog 1% van het hypotheekbedrag aan aanvraagkosten. In ruil daarvoor heb je wel
een aanzienlijk lagere rent.



www.suzmakelaars.nl


