
Jan Altinkstraat 3 
9791 DM Ten Boer
€ 375.000 k.k.
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Alle kenmerken
op een rij

Overdracht

Vraagprijs € 375.000 k.k.

Aangeboden sinds 11 jan 2023

Indeling

Aantal kamers 7

Aantal badkamers 1

Aantal toiletten

Kelder nee

Zolder nee

Garage geen

Aantal woonlagen 3

Ligging

Ligging

Bouw

Woningcategorie woonhuis

Type woning

Soort woning

Kozijnen

Gebied en inhoud

Perceeloppervlak (m²) 340

Woonoppervlak (m²) 161

Inhoud (m³) 600
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Energie

Verwarming

Type warm water

Beglazing hoogrendementsglas

Isolatie volledig

Energielabel

Energielabel A, vervaldatum: 17 mrt 2028
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Jan Altinkstraat 3
in beeld
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Omschrijving 
Jan Altinkstraat 3

Moderne en fraai afgewerkte twee-onder-één-kap-woning met zonnige, 
verzorgde tuin.

Dit ruime en goed onderhouden woonhuis is gelegen aan een 
doodlopende straat in de woonwijk Dijkshorn in Ten Boer. Het heeft 
royale afmetingen en is daardoor uitstekend geschikt als 
eengezinswoning.
Het huis heeft een zeer zonnige tuin op het zuidwesten. Daarnaast is er 
een glazen serre aangebouwd, ook van een hoog kwaliteitsniveau, 
waardoor er al vroeg in het voorjaar van de tuin genoten kan worden. Er 
is royaal ruimte op de eigen oprit voor 2 auto’s.
De woning is gebouwd in 2008 en zeer goed geïsoleerd en voorzien van 
zonnepanelen. Prima afwerking met fraai stucwerk en mooie vloeren.

Het dorp Ten Boer ligt op circa 10 autominuten van de stad Groningen 
en heeft een goede openbaar vervoersaansluiting. Ten Boer heeft een 
gezellig centrum met diverse winkels en horeca en een wekelijkse markt.
Voorzieningen als scholen, sportfaciliteiten (voetbal, tennis, sporthal) en 
het openlucht zwembad zijn op loop-/fietsafstand te bereiken. Ook kun 
je prachtig fietsen en wandelen in de landelijke omgeving.

INDELING
Begane grond: entree/hal, toilet met fontein, heerlijk ruime L-vormige 
woonkamer met open keuken. De keuken is voorzien alle gemakken en 
ook modern en hoogwaardig afgewerkt.
Er is een zeer ruime bijkeuken en fraai aangebouwde serre met schuifpui 
naar de achtertuin.

Eerste verdieping: ruime overloop, drie ruime slaapkamers, badkamer 
met ligbad, douchecabine, wastafelmeubel en tweede toilet.

Tweede verdieping: zeer ruime zolderkamer die geschikt is voor diverse 
hobby's. Daarnaast is een deel van de zolder ingericht als extra kamer. 
De gehele zolder is fraai afgewerkt en ook goed geïsoleerd.

TUIN
Aan de achterzijde van de woning bevindt zich een fraaie en 
onderhoudsvriendelijke tuin. Er kan de gehele dag genoten worden van 
de zon.



13

Omschrijving 
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SAMENVATTEND
- Een fraaie eengezinswoning in Ten Boer
- Gelegen aan een rustige straat
- Keurig onderhouden en hoogwaardig afgewerkte woning
- Goed geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen
- Energielabel A
- Twee parkeerplaatsen op eigen terrein
- Aanvaarding in overleg
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