
Prachtig appartement met geweldig uitzicht, gelegen op de 7e verdieping van de
‘Van Welderen State’ in Oentsjerk. Nieuwsgierig? Lees snel verder!

Oentsjerk
Frisiastate 51



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.

JaninaAnnet



KENMERKEN
Woonoppervlakte: 93 m2
Inhoud: 295 m3
Aantal kamers: 2 slaapkamers
Bouwjaar: 2002
Ligging terras: Westen

VRAAGPRIJS:
€279.000 k.k.

Omschrijving
Een ‘penthouse’-achtig gevoel! Dit appartement op de 7e verdieping van het
appartementencomplex ‘Van Welderen State’ heeft een overweldigend uitzicht over
Oentsjerk en zijn prachtige natuur.

Het appartement is voorzien van een intercom en in de centrale hal bevindt zich een lift. Op
de begane grond bevindt zich een gezamenlijke berging, waarin een fietsenstalling met
elektrische oplaadpunten en een (afsluitbare) opbergkast. Het appartement zelf beschikt
over 2 slaapkamers, ruime badkamer, keuken, eigen berging, separaat toilet, inloopkast,
door royale raampartijen lichte woonkamer en een terras rondom.

Het appartement beschikt over kunststof kozijnen, hardhouten gevelpanelen en een
hardhouten vlonder op het terras. Verder zijn alle ramen en openslaande deuren voorzien
van zonwering en horren. Het is goed geïsoleerd en heeft energielabel A. Een actieve VVE
beheert het buitenonderhoud van het complex alsmede de gezamenlijke ruimtes. De VVE
bijdrage is vastgesteld op € 208,20 per maand.

Het in 2002 gebouwde appartementencomplex is gericht op senioren en/of
zorgbehoevenden. Er bestaat de mogelijkheid om naar behoefte zorg- en servicediensten
(huishoudelijke hulp, personenalarmering) af te nemen, o.a. via Patyna. Maaltijden kunnen
desgewenst tegen betaling in het restaurant van het multifunctionele centrum of thuis
gebruikt worden. Verder worden regelmatig activiteiten in het multifunctionele centrum
georganiseerd.

Oentsjerk is op ongeveer 13 kilometer ten noordoosten van Leeuwarden gelegen, naast het
complex (250 meter) ligt een gezondheidscentrum (apotheekhoudende huisartsenpraktijk,
fysiotherapeut) en een winkelcentrumpje met bakker, slager en supermarkt. Meer winkels
en voorzieningen zijn te vinden in Gytsjerk en Hurdegaryp. Oentsjerk is bekend om zijn
natuurlijke en bosrijke omgeving.



Centrale entree: entree met intercom, gezamenlijke fietsenberging, trapopgang naar de
verschillende appartementen en toegang tot de lift. Het betreffende appartement is op de
zevende etage gelegen.

Appartement: entree, binnenkomst in de hal met direct links de bijkeuken. Hier is plek voor
het witgoed, de CV installatie en veel bergruimte. Deze ruimte heeft ook zijn eigen
toegangsdeur naar de centrale hal. Vervolgens is er een inloopkast aanwezig en aan de
voorzijde een eerste slaapkamer. Daarna volgt, ook aan de voorzijde gelegen, de woon- en
eetkamer met open keuken en openslaande deuren naar het terras. Aan de rechterzijde van
de hal bevinden zich de tweede slaapkamer, het gastentoilet en de badkamer met douche,
tweede toilet en wastafelmeubel.

Terras: 
Rondom het appartement is een ruim terras aanwezig, gelegen op het westen. Het terras
biedt prachtig uitzicht over het park van Van Heemstra State en het weidelandschap van
Oentsjerk en omgeving. Via de openslaande deuren aan de voorzijde van het appartement is
het terras te bereiken.

Gezamenlijke fietsenberging:
Op de begane grond van het complex is een gezamenlijke fietsenberging te vinden.

Algemeen
• Gebruiksoppervlakte wonen: 93 m2
• Gebouw gebonden buitenruimte: 30 m2
• Inhoud: 295 m3
• Aantal (slaap)kamers: 2
• Isolatie: volledig geïsoleerd naar de eisen van het bouwjaar, voorzien van energielabel A
• Kunststof kozijnen
• Hardhouten gevelbekleding en hardhouten vlonders op het terras
• Zonwering en horren aanwezig
• Verwarming: CV-ketel, Atag PF-SHR24T, bouwjaar 2002 en in eigendom
• Maandelijkse bijdrage VVE: €208,20

Indeling:
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Meetcerti'caat

In opdracht van SUZ Makelaardij heeft Nando Foto dit meetrapport opgesteld conform 
de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen en Meetinstructie Bruto inhoud 
woningen waarin de gebruiksoppervlakten en bruto-inhoud zijn vastgesteld.

Datum meetopname: 06-04-2022

Object type: Woning
Adres: Frisiastate 51
Postcode: 9062 GX
Plaats: Oentsjerk

Soort meting: Meting ter plaatse

Datum opstellen meetrapport: 14-04-2022

Gebruiksoppervlakte Wonen                                                 93 m² 

Gebruiksoppervlakte Overige Inpandige Ruimte 0 m²

Gebruiksoppervlakte Gebouwgebonden Buitenruimte 30 m²

Gebruiksoppervlakte Externe Bergruimte 0 m²

Bruto inhoud woning  
295 m³ 

Uitgevoerd door: Nando Foto
Inmeter: N. de Haan

De metingen en berekeningen zijn verricht conform de meest recente Meetinstructie 
Gebruiksoppervlakte woningen en de Meetinstructie Bruto inhoud woningen, 
gebaseerd op de NEN 2580. De meetinstructie kan verschillen in meetuitkomsten niet 
volledig uitsluiten, door bijvoorbeeld afrondingen, beperkingen bij het uitvoeren van de 
metingen en interpretatieverschillen. De meetstaat en meetcerti=caat dienen door de 
afnemer te worden gecontroleerd, voordat deze worden gepubliceerd. 

Dit rapport is opgemaakt naar beste kennis en wetenschap, geheel ter goeder trouw.
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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 - 93,1 - - - 93

GO OIR - - - - - 0

GO W Gebruiksoppervlak wonen - 93,1 - - - 93

GO GGB - 29,7 - - - 30

GO EB - - - - - 0

BI Bruto inhoud woning
295

1e verdieping 3e verdieping

Gebruiksoppervlak overige 

Inpandige ruimte

Gebruiksoppervlak gebouwgebonden

 Buitenruimte

Gebruiksoppervlak externe

 Bergruimte



Locatie

Voorzieningen
Afstand tot supermarkt: 200 m 
Afstand tot medisch centrum: 110 m
Afstand tot bushalte: 450 m
Afstand tot treinstation Hurdagaryp: 6 km



Kadastrale gegevens
Adres Frisiastate 51

Postcode / Plaats 9062 GX, Oentsjerk

Gemeente Giekerk

Sectie / Perceel E 4283 A32

Kadastrale kaartKadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 8 februari 2022
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: 2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Giekerk
E
4281

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_Frisiastate 51



Energielabel woningen
Registratienummer
499128590

Datum registratie
16-03-2022

Geldig tot
03-03-2032

Status
Definitief

Deze woning
heeft energielabel A

Isolatie

1

2

3

4

5

6

Gevels

Gevelpanelen

Daken

Vloeren

Ramen

Buitendeuren

Installaties Hoofdsysteem
Verbetering
aanbevolen?

7

8

9

10

11

12

Verwarming

Warm water

Zonneboiler

Ventilatie

Koeling

Zonnepanelen

HR-107 ketel

Combiketel

Niet aanwezig

Natuurlijke toevoer met mechanische afzuiging

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Deze woning wordt verwarmd via een aardgasaansluiting

Warmtebehoefte
in de wintermaanden

Laag Gemiddeld Hoog

Risico op hoge
binnentemperaturen
in de zomermaanden

Laag Hoog

Aandeel hernieuwbare
energie

0,0 %

Toelichtingen en aanbevelingen vindt u op pagina 2 en verder

Over deze woning

Adres

Frisiastate 51 

9062GX Oentsjerk

BAG-ID: 0737010000015218

Detailaanduiding Bouwjaar 2001

Compactheid 1,61

Vloeroppervlakte 95 m²

Woningtype

Tussenwoning onder dak

Opnamedetails

Naam

M de Linde

Examennummer

55151536

Certificaathouder

Energie Inspectie B.V.

Inschrijfnummer

EPG2015-34

KvK-nummer

74391976

Certificerende instelling

EPG-Certificering

Soort opname

Basisopname
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