
U BENT VAN HARTE WELKOM
zATERdAG 5 APRIL 11.00 TOT 15.00 UUR

Munsterweg 18, Winsum (gn)
Telefoon 0595 444430

www.makelaardijhamming.nl

Verkoopplannen?
Wij komen graag eens vrijblijvend bij u langs!

. Een persoonlijke benadering . Geen kosten vooraf .Afspraken ook buiten kantoortijden
. Creatieve verkoopstrategieën . Een persoonlijk verkoopplan

BETAALBARE STARTERSWONINGEN

R.M. Woldringstraat 14
Wehe den Hoorn
Lichte tussenwoning.3 slaapkamers
.een zolder.hele grote diepe achtertuin met
achterom.

Vraagprijs € 97.500,- k.k.

Hoofdstraat 76
Vierhuizen
Half vrijstaand woonhuis.2 slaapkamers
.grote tuin. fantastisch uitzicht over het 
Groninger land.

Vraagprijs € 99.500,- k.k.

Wilhelminastraat 17
Leens
Vrijstaand huis. in centrum gelegen nabij 
winkelcentrum. slaapkamer en badkamer 
beneden.

Vraagprijs € 115.000,- k.k.

Meander 56
Winsum
Ruime, lichte hoekwoning.grote woonkamer
.3 slaapkamers.grote zolder.diepe zonnige
tuin

Vraagprijs € 125.000,- k.k.

Houtzagerij 8
Winsum
Hoekwoning. lichte woonkamer met open 
keuken.2 slaapkamers.berging.eigen oprit.

Vraagprijs € 117.500,- k.k.

Mobiel 06 27979591
info@makelaardijhamming.nl

Leenstertillen 2 - Leens
Fantastisch wonen op een unieke plek op het
Groninger Hogeland! Rondom een geweldig en
uniek uitzicht over landerijen, vaarwater en een
bos. slaapkamer en badkamer beneden. lichte
ruime woonkamer met open keuken.3 slaapk.
en 2e badk. boven.bijkeuken.perceel 959 m2.

Vraagprijs € 249.500,- k.k.

Oosterstraat 22 - Winsum 
In het dorpscentrum van Winsum, in een karak-
teristiek doodlopend straatje gelegen sfeervol,
geheel gemoderniseerd half vrijstaand woonhuis
met een plaatsje en een stenen schuur . lichte
ruime woonkamer met open keuken .2 slaap-
kamers .moderne badkamer .bijkeuken

Vraagprijs € 125.000,- k.k.

Munsterweg 4 - Winsum
In een groene woonomgeving op loopafstand
van het dorpscentrum en het trein en busstation
gelegen royaal geschakeld woonhuis met 5
grote slaapkamers, bijkeuken en een inpandige
garage. Speels huis .2 badkamers .veel berg-
ruimte .diepe tuin op zuiden .perceel 275 m2.

Vraagprijs € 209.500,- k.k.

Van Swinderenweg 2 - Ezinge
Gemoderniseerd, karakteristiek vrijstaand huis
(1920) met fantastisch weids uitzicht over lan-
derijen.grote woonkamer, serre, moderne luxe
keuken, werkkamer, 2 slaapkamers en prachtige
badkamer. fraaie onderhoudsvrije tuin .grote
schuur .woonoppervlakte 125 m2 .perceel
443 m2. 

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

Oudeweg 5 - Eenrum
In het karakteristieke dorpscentrum van Een-
rum gelegen goed onderhouden ruim vrijstaand
woonhuis .2 slaapkamers en een badkamer
beneden . sfeervolle woonkamer .woonkeuken
.2 slaapkamers op de verdieping .veel berg-
ruimte .besloten zijtuin met terras en houten
tuinschuur.

Vraagprijs € 159.500,- k.k.

Beckeringhstraat 27 - Onderdendam
Moderne gezinswoning met veel leefruimte
.goed onderhouden. lichte woonkamer met
half open keuken .bijkeuken .4 slaapkamers
.moderne badkamer .dakkapel op zolderver-
dieping  . fraaie achtertuin . tuinschuur 
.moderne cv-ketel.kunststof pui en kozijnen
aan voorzijde.

Vraagprijs € 137.500,- k.k.

Gouw 4 - Winsum 
Ruime goed onderhouden eengezinswoning
.prachtige plek met uitzicht over gemeente-
groen en landerijen. recent gemoderniseerd
. fraaie besloten achtertuin met veranda
.grote schuur . lichte woonkamer met half
open keuken .bijkeuken .4 grote slaapkamers
.overal dubbel glas met ventilatieroosters.

Vraagprijs € 139.500,- k.k.

Hunzeweg 6 - Garnwerd 
Op een fantastische plek aan de rand van het
dorp Garnwerd gelegen uitstekend onderhouden,
modern ruim vrijstaand woonhuis (1998) met
aangebouwde garage en bijkeuken. . slaap-
kamer en badkamer beneden .2 slaapkamers
en een 2e badkamer boven .perceel 580 m2.

Vraagprijs € 249.500,- k.k.
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Voor het complete aanbod kijk op onze website.

Wij hebben recent

veel woningen

verkocht en zijn

op zoek naar nie
uwe

opdrachtgevers.


