Hemdijk 10 - Sneek
Een uniek woonobject op 1153m2 eigen grond, direct bij
het centrum, met veel ruimte en gebruiksmogelijkheden!
Deze uitzonderlijk ruime bungalow met kantoor-/praktijkruimte is in 1964 onder architectuur gebouwd
en ligt op maar liefst 1153m2 eigen grond in de woonwijk Hemdijk, op een veel privacy biedende en vrije
locatie, direct bij o.a. het centrum, openbaar vervoer, ziekenhuis en uitvalswegen. Deze gelijkvloerse
bungalow heeft een gebruiksoppervlak van ±268m2 waarvan thans ±85m2 representatieve kantoor/praktijkruimte. Deze ruimte maakt het geheel o.a. geschikt voor dubbele bewoning/kangoeroewoning,
een Bed & Breakfast* of gewoon als extra grote eengezinswoning. Er is een inpandige garage/berging en
meer dan voldoende parkeerruimte op het eigen erf. *Mogelijkheden op aanvraag bij de Gemeente.

Indeling:
Ruime entree/hal (ca. 21m2) met tegelvloer en pui naar een overdekt zonneterras/loungehoek. Wc
ingericht met wandcloset en fonteintje. Meterkast (12 gr./aardlek). Ruime en ruimtelijke (ca. 3.50m hoog
plafond) tuingerichte living (ca. 57m2) met houten dekvloer, pui naar de tuin en open keuken. De
keukeninrichting is vernieuwd in 1998 en is voorzien van diverse inbouwapparatuur. Vanuit de keuken is
de woon-/hobbykelder (ca. 8m2) bereikbaar. Gang, met grote kastenwand, naar de vier slaapkamers en
de badkamer. De slaapkamers (ca. 10, 10, 14, 14) zijn tuingericht en de twee grootste hebben een vaste
wastafel en toegang tot de tuin. De badkamer is ingericht met een douche, bubbelbad, wastafelmeubel
en 2e toilet (wandcloset). Wasruimte (ca. 6m2) met witgoed aansluitingen en lavet. Kantoor (ca. 27m2)
aan de voorzijde. Grote multifunctionele ruimte (ca. 58m2) met kitchenette, uitstekende lichtinval door
daklicht en glazen pui aan de buitengevel en toegang tot de privé/kantoortuin met houten vlonders. Cvruimte/berging (ca. 6m2). Inpandige garage/berging (ca. 5.70x3.05m).
Ruim erf met aan de voorzijde een oprit, 4 parkeervakken, toegang tot de voordeur. Ruime tuin rondom.
Hoofdtuin op het zuidwesten, lommerrijk en met veel privacy. Onderhoudsvriendelijk ingericht met o.a.
meerdere terrassen om te zonnen, complete inrichting met een diversiteit aan beplanting.

Info:
Energielabel D. Na isolatie van de spouw (ca. 2014) met pe parels. Grotendeels voorzien van dubbele
beglazing. Dakbedekking geïsoleerd en vernieuwd (m.u.v. de living) met duurzame EPDM dakbedekking
(2017). CV (Remeha Calenta HR-combiketel ca. 2014). Eigen grond 1153m2 (vrij van grondrente).
Oorspronkelijk gebouwd in 1964 en uitgebreid met ca. 50m2 kantoor begin van deze eeuw. Overwegend
voorzien van Trespa boeidelen. Tegelwerk sanitair en hal in Mondriaan stijl. Veel lichtinval rondom.
Diverse buitenkranen. Inhoud ca. 1040m3. Gebruiksoppervlak ca. 268m2. Garage ca. 17m2.
Een uniek woonobject direct bij het centrum en voorzieningen, met een zee aan ruimte, diverse
gebruiksmogelijkheden en gesitueerd op een grote (1153m2) en beschutte kavel!

Bezichtiging uitsluitend via de makelaar.
Alhoewel deze brochure met veel zorg is samengesteld kunnen aan de informatie in deze brochure geen
rechten worden ontleend.

Hemdijk 10 - Sneek

FOTO’S

Hemdijk 10 - Sneek

FOTO’S

Hemdijk 10 - Sneek

FOTO’S

Hemdijk 10 - Sneek

FOTO’S

Hemdijk 10 - Sneek

FOTO’S

Hemdijk 10 - Sneek

FOTO’S

Hemdijk 10 - Sneek

FOTO’S

Hemdijk 10 - Sneek

FOTO’S

Hemdijk 10 - Sneek

DETAIL
OBJECT GEGEVENS
Soort
Type
Bouwjaar
Bouwvorm
Permanente bewoning
Huidig gebruik
Huidige bestemming

Eengezinswoning met kantoor-/praktijkruimte
Gelijkvloerse bungalow
1964
Bestaande bouw
Ja
Woonruimte + kantoor-/praktijkruimte
Woonruimte + (eventueel) kantoor-/praktijkruimte

MATEN OBJECT
Aantal kamers
Aantal slaapkamers
Volume
Perceeloppervlakte
Woonoppervlakte
Woonkamer

8
4 / meer slaapkamers mogelijk
± 1040 m3
1153 m2
± 276 m2
± 57 m2

DETAILS

Warm water
Isolatie
Berging
Garage
Kabel

Aan doorgaande weg, nabij centrum, ziekenhuis en
openbaar vervoer
D
C.V.-ketel (Remeha Calenta HR-Combiketel 2014;
eigendom)
Via c.v.-combiketel
Dak- & muurisolatie & dubbele beglazing
Inpandig
Inpandig
Ja

TUIN GEGEVENS
Tuin
Hoofdtuin diepte
Hoofdtuin breedte
Ligging hoofdtuin
Kwaliteit

Rondom
± 17.5 m
± 19 m
Zuidwest
Verzorgd

Ligging object
Energielabel
Verwarming
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KADASTER
Adres

Hemdijk 10

Postcode / plaats

8601 XH Sneek

Gemeente

Sneek

Sectie / Perceel

A 4758

Oppervlakte

1.153 m2

Soort

Volle eigendom
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LIJST VAN ZAKEN
TUIN

BLIJFT ACHTER

GAAT MEE

tuinaanleg / bestrating / beplanting
buitenverlichting (tuinverlichting functioneert
niet naar behoren)
tijd-of schemerschakelaar/
bewegingsmelder
houtopslag
rekken in garage
compostbak
voet droogmolen
containers

WONING
vlaggenmast
schotel/antenne
brievenbus
(voordeur) bel
alarminstallatie
veiligheidssloten/ inbraakpreventie
rookmelders
rolluiken/ zonwering buiten (1 zonnescherm)
zonwering binnen (lamellen)
vliegenhorren
raamdecoratie, te weten:
gordijnrails
gordijnen/ vitrages
rolgordijnen
losse horren/ rolhorren
vloerdecoratie, te weten:
- vloerbedekking
- parketvloer/ laminaat
- plavuizen
warmwatervoorziening, te weten:
- via c.v.-combiketel + boiler keuken
c.v. met toebehoren
Thermostaat (2x)
mechanische ventilatie/ luchtbehandeling
airconditioning
(voorzet) open haard
allesbrander
kachels
isolatievoorzieningen
(voorzetramen/ radiatorfolie etc.), te weten
radiatorafwerking
schilderij ophangsysteem
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OVERNAME
(MOGELIJK)

NVT

BLIJFT ACHTER

GAAT MEE

OVERNAME
(MOGELIJK)

NVT

keukenblok met bovenkasten
keuken (inbouw) apparatuur, te weten:
4 pits gaskookplaat, oven, wasemkap
vaatwasmachine, koeler
keukenblok + eiland + koeler praktijk
keukenaccessoires
verlichting, te weten:
basis (inbouw + tl)
overige opbouw
(losse) kasten, legplanken, te weten:
Vaste kasten in gang bij slaapkamers
overige losse kasten
vast bureau
spiegelwanden
wastafels met accessoires
toiletaccessoires (toiletrolhouder, toiletbril,
spiegel etc.)
- aard- en nagelvaste
badkameraccessoires (spiegel, kranen,
doucheschermen etc.)
- aard- en nagelvaste
sauna met toebehoren
veiligheidsschakelaar wasautomaat
waterslot wasautomaat

OVERIG
Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar waarvan eventuele leasecontracten, huurkoopcontracten of huurcontracten zijn over te
nemen (keukens, open haarden, c.v.-ketels, boilers, geisers):
Onderhoudsabonnement c.v.-ketel kan worden overgenomen.
overige zaken, te weten: Geen
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PLATTEGROND

De plattegrond is niet op schaal en is bedoeld een indicatie te geven van de indeling. U kunt geen rechten ontlenen
aan de plattegrond en de opgegeven maatvoering.
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Vele mogelijkheden naast relaxed wonen
7
Optie extra
badkamer

2

4

ruimte voor
zwembad

3

eigen
ingang

5
optie aparte ruimte
= eenvoudig af te
scheiden
kantoor/slaapruimte/enz

Grote Multifunctionele
ruimte

8

6
optie aparte ruimte
= eenvoudig af te
scheiden
kantoor/slaapruimte/enz

A

9

Keukenblok
glazen koepel
en trap
Optie voor 2
persoonsbed

aparte achtertuin en terras

keuken inclusief
een ruime
kelder

10
1

parkeerruimte
voor minimaal
4 auto’s

1

extra optie
voor een eigen
ingang

2

3

Wonen, woon/werk, kangeroewoning of B&B
Relaxed kunnen thuiswerken met uitzicht op de natuur. Of een volledige extra woonruimte inrichten voor familieleden. Of als B&B een ruim appartement aanbieden. Rond de 90m2 ruimte hiervoor en ook nog de optie om
de bijkeuken eenvoudig te veranderen in een extra badkamer. Vanuit de centrale hal een eigen ingang naar dit gedeelte. Of aan de zijkant een extra buitendeur plaatsen. De afmeting van het kozijn is hierop voorbereid.

4

4

5

6

7

8

9

10

A

Hemdijk 10 Architectuur

Architect B Leeman uit Sneek
https://docplayer.nl/51768966-De-wederopbouw-architectuur-en-stedenbouw-in-sneek.html

Jan de Kok (stedenbouwkundig plan) B. Leeman te Sneek, J.D.
van der Molen te Sneek, A.J. Feddema te Leeuwarden, G.W.
Goodijk te Sneek, J. de Vries te Sneek, Y.S. Dijkstra te Emmen,
D. van Mourik te Scheveningen, R. Jorritsma te Bolsward, M.
Gerbenzon te Leeuwarden (villawoningen) Architectenbureau
Margry en Jacobs te Rotterdam (voormalige verpleegstersflat aan
de Meeuwenlaan, 1960) 1948-1967
Het gebied langs de Hemdijk was door Jan de Kok reeds in
1926 aangewezen als gebied voor villabouw. Zijn stratenplan
is in de eerste decennia na de oorlog nagevolgd. Er stonden

al een aantal arbeiderswoningen uit ca. 1895 aan het begin vande Meeuwenlaan en in de jaren dertig waren aan de
Bolswarderweg een aantal villa’s gebouwd. Verder stond er
aan de Ooievaarslaan de Huishoudschool uit 1936. In de
naoorlogse jaren is richting het zuidwesten verder gebouwd.
Het zijn vooral villa’s en twee-onder-een-kapwoningen in een
duidelijkerooilijn. Ze zijn ontworpen door architecten uit Sneek
maar ook van daarbuiten. In deze wijkzijn de verschillende
stijlen uit de wederopbouwperiode vertegenwoordigd. Er zijn
fraaievoorbeelden van de traditionele Delftse School, van de
wat lichtere ‘shake-hands’ stijl en vande moderne en strakke
vormgeving van het Modernisme.

Tientallen originele tekeningen zijn beschikbaar.

Architect B Leeman uit Sneek
https://issuu.com/wimwalda/docs/grootsneek_nov2014_lr

https://docplayer.nl/51768966-De-wederopbouw-architectuur-en-stedenbouw-in-sneek.html

https://beeldschrift.nl/PRO/api/file/saft/64dacc1baea9cfc0a396450e1f73a882/

Tekst uit artikel mbt de Grote of Martinikerk te Sneek:
In de loop van de 20e eeuw hebben in en om de kerk nog diverse veranderingen plaatsgevonden. Voor wat
betreft het interieur van de kerk werden in 1935 twee nieuwe
trappen geplaatst in het noorderportaal,
ontworpen door architect B. Leeman.

Tekst uit artikel mbt de Doper Tsjerke Exmorra:

Sneek

De gezellige watersportstad met alle faciliteiten.
Sneek ligt centraal in het Friese Meren gebied en is de hoofdplaats van de grootste gemeente van Nederland, Súdwest-Fryslân. Daardoor beschikt het over alle faciliteiten. Denk hierbij aan
een middelgroot ziekenhuis, hotels, tennishallen, sportvelden,
jachthavens, treinstation, busstation, enz.
Sneek (Snits) is een gezellige stad en bruist van de activiteiten!
Als je in de stad loopt merk je dat er een gezellige sfeer hangt.
Sneek staat bekend om de mooie historische en gezellige binnenstad. Je kunt er uitgebreid winkelen, op een terras zitten, musea bezoeken, naar de film of het theater gaan ... Sneek = Meer!

Het is altijd gezellig druk in Sneek. De stad heeft met zijn
voorzieningen een grote aantrekkingskracht op inwoners uit
Friesland en vele duizenden toeristen die ieder jaar op bezoek
komen. Sneek is dan ook verkozen tot beste winkelstad
boven de grote rivieren! Voor funshoppers is Sneek is dan ook
‘the place to be’ met de authentieke winkels in het centrum
en aan de grachten. Maar Sneek is Meer! Het heeft de bekende historische Waterpoort en ‘de Meer’ zoals de Sneekers zeggen, het Sneekermeer! Sneek is bekend vanwege de
Sneekweek, het grootste Europese Zeilevent met een een
ruime week groots feest in stad en op het Starteiland.

Sneek is rijk bedeeld met monumenten, stadsgezichten, diverse
musea, gezellig centrum, restaurants, theater, bioscoop, trein en bus
station, scholen, ziekenhuis en fijn relaxed wonen en leven.

Sneek landelijk wonen en leven;
met alle voordelen van de stad.
Weblinks:
https://www.sneek.nl/nl/
https://www.tripadvisor.nl/Attractions-g188565-Activities-Sneek_Friesland_Province.html
https://www.holland.com/global/tourism/destinations/provinces/friesland/sneek.htm
https://www.botenverhuurinfriesland.nl/boot-huren-in-sneek/
https://www.waterlandvanfriesland.nl/nl/uitgelicht/elfsteden-en-dorpen/sneek
https://sudwestfryslan.nl/
https://www.mijnantonius.nl/
https://theatersneek.nl/
https://www.cinesneek.nl/
https://www.rijdendetreinen.nl/vertrektijden/station/sneek
https://www.funshopgids.nl/sneek

Hemdijk 10; landelijk wonen in de stad
Sneeker Bos
Manege
Tennishal/
velden

Sportvelden

Park
Wonen met alle
privacy in het
groen

Ziekenhuis

Winkelcentrum

Tennishal/
velden

Treinstation

Theater
Busstation

Bioscoop

Sportvelden
Park
Tennishal/
velden

Geen files en via snelwegen en OV goed bereikbaar
Sneek Amsterdam 1,5 uur - Sneek Utrecht 1 uur en 40 min.
Sneek Zwolle 58 min.

- Sneek Arnhem 1 uur en 40 min.

WAT KUNNEN WIJ VOOR U DOEN?

Onze hypotheekadviseurs kunnen u helpen uw hypotheek bij de meest
concurrerende geldverstrekker onder te brengen.

Een bod uitbrengen
Laat u goed informeren over de consequenties wanneer u overweegt een bod uit te
brengen. Breng in ieder geval altijd een bezoek aan de woning en neem daarbij bij
voorkeur een makelaar mee!
Onderhandelen
Het bod wordt door ons in ontvangst genomen en besproken met de verkoper. hieruit
kan een onderhandeling voortvloeien.

AANKOOP
OPDRACHT
Struiksma Makelaars
kan u op verschillende
wijzen begeleiden bij het
zoeken en aankopen
van uw ‘droomhuis’.
Informeer naar de
mogelijkheden of maak
vrijblijvend een afspraak
met onze makelaar.

Koopovereenkomst
Er wordt een koopovereenkomst opgesteld die, na ondertekening door beide
partijen, naar de notaris wordt verzonden. Hoewel in de volksmond vaak over een
‘voorlopig koopcontract wordt gesproken, is deze - na de wettelijk toegestane bedenktijd
van 3 dagen voor de koper* - wel degelijk bindend voor de partijen! De koopakte kan
slechts ontbonden worden, als er ontbindende voorwaarden zijn opgenomen.
Bankgarantie/waarborgsom
Na ondertekening van de koopovereenkomst is de koper verplicht een garantie van 10%
van de koopsom af te geven. Dit kan zowel door het deponeren van een bankgarantie,
als het storten van dit bedrag bij de notaris. De waarborgsom/bankgarantie vormt
onderdeel van de hypotheek en dient uiterlijk 1 week na verval van de ontbindende
voorwaarden inzake financiering bij de notaris gesteld te zijn.*
*Vraag voor meer informatie uw makelaar
De ondertekening bij de notaris.
Als koper bent u over het algemeen degene die de notaris kiest. Voor de eigendomsoverdracht
krijgt u van de notaris een concept leveringsakte en de nota van afrekening. De originele akte
tekent u samen met de verkoper bij de notaris. U kunt er ook voor kiezen per volmacht te
tekenen, dan tekent er iemand namens u en hoeft u zelf niet aanwezig te zijn.

Hemdijk 10 - Sneek
38 - Sneek

LEER ONS KENNEN
Van huis uit sinds

1974

Het begint met een goed gesprek.
Professionele ondersteuning met een persoonlijke touch bij één van de belangrijkste beslissingen in uw
leven, daar staan wij voor ! Een huis kopen of verkopen heeft grote invloed op uw leven en toekomst,
vandaar dat wij er alles aan doen om u daarbij zoveel mogelijk te ondersteunen.
Wij willen ù graag leren kennen, zodat u met een goed gevoel de verantwoordelijkheid voor het kopen of
verkopen van uw huis met ons deelt.
Mocht u:
overwegen uw woning te verkopen;
behoefte hebben aan aankoopbegeleiding;
een taxatie nodig hebben;
overige vragen hebben op het gebied van de makelaardij,
dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
Bart Struiksma en zijn team (Frank, Els, Iris en Heleen) hopen u te mogen verwelkomen als één van onze
nieuwe relaties !

