
Ommelanderstraat 11
TEN BOER | Vanafprijs € 175.000,- K.K. 



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:


Gebouw gebonden buiten ruimte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:

1972


EENGEZINSWONING


5


366


101


167








10m²


cvketel, zonnecollectoren


dakisolatie, spouwmuur, 

gedeeltelijkdubbelglas



Welkom !
Een prachtige, neutrale, goed onderhouden eengezins tussenwoning. 

Ten Boer is zo dichtbij Stad, dat het haast een buitenwijk is. 

De woning ligt naast de straat aan een stoep en een mooie groenstrook dus rust gegarandeerd. 




Indeling: 

entree, hal met toilet, woonkamer met eiken combivloer en veel licht. 

Gesloten keuken met diverse apparatuur en deur naar de achtertuin (west) met een leuk afdak en 
stenen schuur met elektra. 




1e Verdieping: 

3 slaapkamers, badkamer met douche, ligbad, 2e toilet en wastafel. 














Rust, ruimte, groen

en zeer veel privacy 



Locatie
Ommelanderstraat 11

9791 LG Ten Boer



Ons team
Vaste leden van het team zijn: 




Martin Hammega - Makelaar / Eigenaar 




Quwendy Huiberts - Office manager 




Daarnaast hebben we freelancers en externe ZZP-ers voor opvang van 
drukte en vakanties. 



























































Naam kantoor:  Paraaf Verkoper:  Paraaf Koper: 

1 van 3 
Object: 

LIJST VAN ZAKEN
BEHORENDE BIJ
Object 

Datum 

Deze lijst van zaken is bedoeld om aan te geven welke zaken er al dan niet in de woning achterblijven. Bij 
onduidelijkheid of wanneer hier geen afspraken over gemaakt worden, dan houdt dat in dat de betreffende 
zaak niet in de woning achterblijft en door de verkoper mee wordt genomen.  

BLIJFT 
ACHTER 

KAN WORDEN
OVERGENOMEN N.V.T.

Buiten 

Buitenverlichting 

Vijver 

Broeikas 

Vlaggenmast 

Woning 
Alarminstallatie 

Brievenbus 

(Voordeur)bel 

Rookmelders 

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie 

Vliegenhorren 

Raamdecoratie, te weten 
Gordijnrails 

Gordijnen 

Rolgordijnen 

Vitrages  

GAAT 
MEE

Zonnepanelen

AnderZ Makelaar



Naam kantoor:  Paraaf Verkoper:  Paraaf Koper: 
Object: 

Vloerdecoratie, te weten 

Warmwatervoorziening/CV 
CV met toebehoren 

Close-in boiler 

Geiser 

Thermostaat 

Airconditioning 

Quooker 

Open haard, houtkachel 

Allesbrander 

Kachels 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 
Keukenmeubel 

(Combi)magnetron 

Oven 

Vaatwasser 

Wasmachine 

Wasdroger 

Verlichting, te weten: 

Opbouwverlichting 

(Losse) kasten, legplanken, te weten: 

Losse kast(en) 

2 van 3 

BLIJFT 
ACHTER 

KAN WORDEN
OVERGENOMEN N.V.T.GAAT 

MEE

AnderZ Makelaar



Naam kantoor: 3 van 3 
Object: 

Vast bureau 

Spiegelwanden 

Sanitaire voorzieningen 
Badkameraccessoires 

Wastafel(s) 

Toiletaccessoires 

Veiligheidsschakelaar wasautomaat 

Waterslot wasautomaat 

Telefoontoestel/-installatie 
Telefoontoestellen 

Telefooninstallatie 

Voorzetramen/radiatorfolie etc., te weten: 
Radiatorafwerking 

Voorzetramen 

Isolatievoorzieningen 

Overige zaken, te weten: 
Schilderijophangsysteem 

Voor akkoord: 
De verkoper(s) 

Voor akkoord: 
De koper(s) 

Naam: 

Plaats: 

Datum: 

Naam: 

Plaats: 

Datum:

BLIJFT 
ACHTER 

KAN WORDEN
OVERGENOMEN N.V.T.GAAT 

MEE

Aanvullende 
opmerkingen:

AnderZ Makelaar
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