
Instapklare jaren ‘30 woning in het gezellige Friese dorp Drachten. Nieuwsgierig
naar deze sfeervolle woning? Lees snel verder!

Drachten
Burefen 11



SUZ, draai de naam om en je hebt
precies dat te pakken wat ons uniek
maakt. Wij zijn twee geregistreerde
Vastgoedpro makelaarszussen die
van jongs af aan geleerd en gedaan
hebben in alles wat met vastgoed te
maken heeft. Mede door deze
achtergrond hebben we vroeg de
kneepjes van het vak geleerd en
hebben we brede kennis en ervaring
in ons vakgebied.

Janina Annet



KENMERKEN
Woonoppervlakte: 92 m2
Inhoud: 341 m3
Perceeloppervlakte: 212 m2
Aantal kamers: 3 slaapkamers
Bouwjaar: 1933
Ligging tuin: Oosten

VRAAGPRIJS:
€285.000 k.k.

Omschrijving

Deze sfeervolle en instapklare jaren ’30 woning ligt in het gezellige Drachten. De woning is
erg prettig gelegen, doordat het op loopafstand van het centrum ligt en je binnen ‘no-time’
in de supermarkt staat.

Door de aanbouw voelt de woning echt als een volwaardig vrijstaande woning. In de
aanbouw vind je de ruime badkamer, welke volledig is gerenoveerd in 2016 en een ‘achter’
hal waar veel kastruimte is ingebouwd. De woning is keurig onderhouden en grotendeels
voorzien van dubbele beglazing, ook is de keuken net als de badkamer in 2016 volledig
gerenoveerd.

De ruime tuin, van maar liefst ca. 15 meter lang, is de gehele dag zonovergoten. Je kunt de
dag beginnen met een kopje koffie op het terras bij de woning en de dag eindigen met een
gezellige barbecue onder de sfeervolle overkapping. De tuin is vanuit de bijkeuken en de
eetkamer te bereiken via openslaande deuren. Via de steeg naast de woning bereik je de
achterom van de tuin.

Drachten ligt op slechts een half uurtje rijden van Leeuwarden en Groningen. Liever met de
bus? Binnen 5 minuten wandelen ben je bij het busstation. Van de omgeving genieten? Ook
dan zit je goed, het Drents Friese Wold is namelijk binnen handbereik.



Begane grond:
Entree, hal met trapopgang, kelderkast en doorgang naar de woonkamer welke is voorzien
van een houtkachel, erker en vrij uitzicht op een groenstrook. Met sfeervolle en-suite deuren
gescheiden bevindt zich aan de achterzijde de eetkamer, voorzien van openslaande deuren
naar de diepe tuin. Ook aan de achterzijde de halfopen keuken (2016) welke is voorzien van
een vrijstaand 5-pits gasfornuis met oven, afzuigkap, combimagnetron, vaatwasser, en koel-
vriescombinatie. In de hal aan de achterzijde bevindt zich het toilet met fonteintje en
gietvloer. Aansluitend een ‘kleedruimte’, voorzien van grote inbouwkledingkasten met
inbouwspots. Tot slot, een zeer ruime badkamer met vloerverwarming, een natuurstenen
wastafel en inloopdouche.

Eerste verdieping:
Aan de voorzijde van de woning vind je de ‘Master Bedroom’ welke voorzien is van twee
inbouwkasten, aan de achterzijde van de woning bevinden zich de andere twee slaapkamers.

Zolder:
Met vlizotrap bereikbare bergzolder.

Tuin: 
Ruime en zonnige tuin van ca. 15 meter diep, voorzien van een sfeervolle overkapping welke
is geplaatst in 2017. De tuin beschikt over een achterom en een externe houten berging.

Algemeen
• Gebruiksoppervlakte wonen: 92 m2
• Overige inpandige ruimte: 2 m2
• Inhoud: 341 m3
• Perceeloppervlakte: 212 m2
• Aantal slaapkamers: 3
• Isolatie: grotendeels dubbelglas
• Verwarming: C.V. ketel Vaillant HR Gaswandketel VHR NL 24-28 C (2006, in eigendom)

Indeling:

















Plattegrond begane grond



Plattegrond eerste verdieping



Plattegrond bergzolder



Plattegrond kelder



Plattegrond berging



Meetstaat

De meetstaat laat per bouwlaag de verschillende soorten oppervlaktes zien met de 
bijbehorende gemeten vierkante meters. Het gebruiksoppervlakte wonen (GO W)  is het
gebruiksoppervlakte (GO) verrekend met het gebruiksoppervlakte overige inpandige 
ruimte (GO OIR). De bruto inhoud is exclusief externe bergruimtes, gebouwgebonden 
buitenruimtes en kelderbergingen bij appartementen en ?ats.
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Meetrapport

Bouwlaag 1 Bouwlaag 2 Bouwlaag 3 Bouwlaag 4 Bouwlaag 5
Totalen

Kelder Begane grond 2 verdieping

GO Gebruiksoppervlak - 62,3 30 2 - 94

GO OIR - - - 2 - 2

GO W Gebruiksoppervlak wonen - 62,3 30 - - 92

GO GGB - - - - - 0

GO EB - 3,7 - - - 4

BI Bruto inhoud woning
341

1e verdieping 3e verdieping

Gebruiksoppervlak overige 

Inpandige ruimte

Gebruiksoppervlak gebouwgebonden

 Buitenruimte

Gebruiksoppervlak externe

 Bergruimte



Locatie

Voorzieningen
Afstand tot supermarkt: 300 m 
Afstand tot basisschool: 1400 m
Afstand tot bushalte: 290 m
Afstand tot treinstation Heerenveen: 24 km
Afstand tot Drachten centrum: 1900 m



Kadastrale gegevens
Adres Burefen 11

Postcode / Plaats 9203 GM Drachten

Gemeente Drachten

Sectie / Perceel C 4704

Kadastrale kaart
Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 8 december 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

Drachten
C
4704

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_Burefen11



Energielabel woning

Burefen 11 

9203GM Drachten

BAG-ID: 0090010000654588

Energielabel F
Registratienummer

Datum van registratie

Geldig tot

345292145

23-07-2018

23-07-2028

Veel besparingsmogelijkheden

Weinig besparingsmogelijkheden

Overzicht woningkenmerken

1. Woningtype Vrijstaande woning

Bouwperiode vóór 1946

Woonoppervlakte 101 t/m 120 m²

2. Glas woonruimte(s) Dubbel glas

Glas slaapruimte(s) Dubbel glas

3. Gevelisolatie Gevel niet extra geïsoleerd

4. Dakisolatie Dak extra geïsoleerd

5. Vloerisolatie Vloer niet extra geïsoleerd

6. Verwarming Individuele CV-ketel, geïnstalleerd in of na 1998

7. Aparte warmtapwatervoorziening Geen apart toestel

8. Zonne-energie Geen zonnepanelen en geen zonneboiler

9. Ventilatie Geen mechanische afzuiging

Wilt u besparen op uw energierekening? Overweeg dan de volgende mogelijke maatregelen:

(Extra) isolatie van uw begane grondvloer

Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater

(Extra) isolatie van uw buitenmuren

Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit

HR++ glas in de woonruimte(s)

HR++ glas in de slaapruimte(s)

Als de besparingsmogelijkheden HR107-ketel, HR107-combiketel en/of warmtepomp tegelijk op uw energielabel verschijnen, dan is slechts één van deze maatregelen zinvol om uit te
voeren. U kunt hieruit dus een keuze maken.

Goedgekeurd door:

Naam

Examennummer

KvK nummer

Gijs  Verkuijlen

50472

08194420

Afgegeven conform de regeling energieprestatie

gebouwen, welke onderdeel is van de Europese richtlijn EPBD

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Dit energielabel kunt u altijd verifiëren op www.energielabelvoorwoningen.nl of www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/ .

Disclaimer

De besparingsmogelijkheden die genoemd worden op dit energielabel zijn maatregelen die op dit moment in de meeste gevallen kosteneffectief zijn of dit binnen de geldigheidsduur van het

energielabel kunnen worden. In de bijlage krijgt u een indicatie hoeveel bovenstaande maatregelen kosten en wat zij u opleveren aan energiebesparing. Of de genoemde maatregelen daad-

werkelijk verantwoord toegepast kunnen worden uit oogpunt van bijvoorbeeld comfort, gezondheid, kosten e.d. is afhankelijk van de huidige specifieke eigenschappen van uw woning.

Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan deze informatie. U wordt altijd geadviseerd om hiervoor professioneel advies in te winnen.
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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


