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Kom heerlijk wonen te Burgum, genieten van de natuur! 

Op fraaie groene woonstand op uitstekende locatie in het centrum van Burgum bieden wij twee 
luxe en royale appartementen te huur aan. Alle denkbare voorzieningen vindt je hier op  
loopafstand. 

Deze energiezuinige en duurzaam gebouwde appartementen met vele extra’s zijn onlangs  
opgeleverd, verkeren in nieuwstaat en zijn tot in de puntjes afgewerkt.  

De zonnige driekamerappartementen bevinden zich op de eerste verdieping en opvallend in het 
ontwerp zijn de royale dakterrassen gesitueerd op het zuiden. Ieder appartement heeft z’n eigen 
groot dakterras van ca. 35 m². Daardoor heb je een heerlijke buitenruimte, maar blijft het  
onderhoud van een tuin je bespaard!  

Op eigen terrein heeft elk appartement een (fietsen)berging, parkeerplaats én een carport. 

Naast het aanwezige groen kunt je ook genieten van water, want Burgum is aan weerszijden 
omgeven door water. Niet voor niets zijn de inwoners van Burgum maar wat trots op hun groene 
dorp ‘tusken wâld en wetter’. Het Friese coulisselandschap geeft het dorp haar smûke karakter.  

Leeuwarden, Dokkum, Drachten, Groningen en Heerenveen: De Centrale As brengt je in een 
mum van tijd naar uw plaats van bestemming. Maar Burgum heeft ook zelf volop voorzieningen 
in huis. Een sfeervol winkelcentrum, gezellige (sport)verenigingen en horeca om uw vingers bij 
af te likken. 

Kenmerken: 

• Nieuwgebouwd met kunststof kozijnen met triple beglazing (HR+++) 

• Moderne keuken v.v. vele inbouwapparatuur 

• Hoogwaardige isolatieschil met goede kier-/luchtdichting 

• Volledige vloerverwarming met pvc vloerbedekking 

• Wanden, plafonds en overig schilderwerk strak, neutraal en compleet afgewerkt 
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Begane grond: Trapopgang naar verdieping; entree, hal/gang, vrijdragend toilet met fonteintje, ruime 
zonnige woonkamer met brede schuifpui over de volle breedte en open keuken met moderne opstelling 
v.v. diverse inbouwapparatuur (totale opp. ruim 42m²), bijkeuken/berging met technische – en  
witgoedruimte, moderne badkamer met inloopdouche en badkamermeubel met dubbele wastafel, 2 
slaapkamers.  
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