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Landelijk wonen met Witte Rentmeesters & Makelaars

gelegen aan het open vaarwater





Op villapark “Waterwende” gelegen vrijstaande 
woning met extra slaapkamer en badkamer op de 
begane grond. De villa is zeer goed onderhouden en 
heeft een perfecte locatie voor de 
watersportliefhebber. 

De woning is gelegen aan het open vaarwater met 
zonnige achtertuin en een eigen aanlegsteiger van 
ca. 16 meter. 





Per boot zijn op eenvoudige en snelle wijze de Friese meren bereikbaar en ook 
ontsluiting via de rijksweg A6 naar het westen van het land is op korte afstand 
gelegen. 



































De vrijstaande villa beschikt over een zeer verzorgde tuin met veel privacy 
gelegen op het zonnige zuiden.













360° Panorama foto’s













Plattegrond









Indijk en omgeving
Indijk is een klein dorpje en het ligt aan de rand van het Heegermeer. 
De inwoners zijn sterk georiënteerd op buurdorp Woudsend dat veel voor-
zieningen heeft.

Indijk heeft een klokkenstoel, met een klok die mogelijk uit de 13de eeuw komt. 
Het bouwwerk werd in 1978 gerestaureerd. Friesland kent vele klokkenstoelen 
zoals die in Indijk. De stoel dankt zijn ontstaan aan het feit dat sommige Friese 
dorpen te arm of te klein waren om een kerk te bouwen. Klokkenstoelen vindt 
men dan ook veel in dorpen of buurtschappen. Slechts enkele klokkenstoelen 
bevinden zich buiten de provincie Friesland. Het is dus een typisch Fries 
bouwwerk.

Voor de dagelijkse boodschappen, voorzieningen en sportfaciliteiten gaan de 
inwoners naar Woudsend dat drie kilometer verderop ligt.
Woudsend is een levendig watersportdorp midden in het Friese merengbied 
precies tussen het Heegermeer/De Fluessen en het Slotermeer. 
Er zijn prachtige vaarroutes naar alle richtingen, stadjes en dorpen, waaronder; 
Sloten, Heeg, Lemmer, Sneek, Stavoren en naar het IJsselmeer. Woudsend is 
een geliefd dorp om in te wonen en te recreëren. Er zijn voldoende 
voorzieningen, diverse jachthavens, restaurants, winkels en sportactiviteiten. 
Daarnaast zijn er prachtige wandel-, en fietsroutes langs het Slotermeer, 
Heegermeer en richting Gaasterland met haar glooiende landschappen, bossen 
en strandjes aan het IJsselmeer. Woudsend is goed bereikbaar vanaf de A6. 

Kaart - Google maps



Indeling
Begane grond
Entree, ruime hal, toilet met fonteintje. Vanuit de hal is de wasruimte bereikbaar. 
Ruime lichte woonkamer voorzien van twee erkers met uitzicht op het water, 
openhaard en openslaande tuindeuren naar het terras. De open keuken in lichte 
kleurstelling is voorzien van diverse inbouwapparatuur. De woning heeft eveneens 
een tuingerichte slaapkamer en badkamer op de begane grond. Ook is er ruimte 
voor een werkkamer.

 Een vaste trap naar:

Verdieping
Op de eerste verdieping is een overloop die toegang geeft tot een tweetal ruime 
slaapkamers en een complete badkamer met dubbele wastafel, toilet, douche-
ruimte en ligbad.

Een vlizotrap naar:

Zolder
Middels vlizotrap bereikbare ruime berging.

Buitenruimte
Schuur
Op het erf staat een vrijstaande houten berging.

Tuin
De vrijstaande villa beschikt over een zeer verzorgde tuin met veel privacy gele-
gen op het zonnige zuiden.

Bijzonderheden
- Bijdrage VVE voor gemeenschappelijk groen, vuilstort en beheer van het park 
(ca.  € 445,- per jaar.
- Dubbelbestemming: recreatief en permanente bewoning toegestaan!
- Aanlegsteiger met een lengte van ca. 16 meter.



Feiten & Cijfers
In kort bestek
Villaj
De Greiden 17
8553 MC Indijk

Kadastraal bekend: Woudsend sectie C, nummer(s) 781
Perceeloppervlakte:  circa 326m².
Bouwjaar: ca. 1995 
Kamers:  5 (waarvan 3 slaapkamers)

Maatvoering alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief
Woonoppervlakte: ca.  114,7m² * 
Overige inpandige ruimte: ca.     2,3 m² *
Gebouwgebonden ruimte ca.     0,0 m² * 
Externe bergruimte: ca.     5,7 m² *

Indeling
Begane grond
Entree -  hal - toilet - wasruimte - woonkamer - keuken - slaapkamer - werkkamer - badkamer

Verdieping
Overloop -twee slaapkamers - badkamer

Zolder
Berging

* De meting is gebaseerd op de NEN2580. De meting is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te 

passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De meting sluit verschillen in meetuitkomsten 

niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Vraagprijs:   € 379.500,- k.k.





Witte Rentmeesters en Makelaars
Burgemeester Vrijlandweg 6
6997 AC Hoog-Keppel
Telefoon 0314 382121
Fax 0314 382352
info@witterentmeesters.nl
www.WitteRentmeestersEnMakelaars.nl

Witte Rentmeesters en Makelaars is een 
allround rentmeesterskantoor. Het accent 
in de werkzaamheden ligt op het beheer 
van particuliere landgoederen en de advi-
sering bij aan- en verkoop van agrarisch 
onroerend goed. De makelaardij vormt 
een logisch vervolg op deze activiteiten.  
Het betreft voornamelijk aan- en verkoop 
van bijzondere objecten in het exclusieve 
segment, zoals landgoederen, boerderijen 
en monumenten. 

Witte Rentmeesters en Makelaars is  
uitstekend ingevoerd op het gebied van 
landelijke objecten. Bij de begeleiding,  
het adviseren, onderhandelen en correct  
afwikkelen van de transacties maakt  
Witte Rentmeesters en Makelaars  
gebruik van de ruime ervaring die  
gedurende vele jaren is opgebouwd.


