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Een royale moderne bovenwoning met separate winkel op prachtige droomplek aan de Dokkumer Ee! 
 
Nu ook de mogelijk om het pand tijdelijk te huren als geheel of separaat van elkaar.  
 
In het beeldbepalende centrum van Burdaard, aan de Dokkumer Ee, ligt dit unieke object met vele mogelijkheden! Het 
betreft hier een gerenoveerd en goed onderhouden pand bestaande uit een royale bovenwoning van ca. 195 m² en 
mooie winkel/bedrijfsruimte van ca. 250 m² op de begane grond.  
 
Tot eind 2021 was de dorp(service)supermarkt ‘Super Oan ‘e Ie’ in de winkel gevestigd echter vanwege  
gezondheidsredenen moest de huidige eigenaar spijtig genoeg de winkeldeuren sluiten. De toekomstige eigenaar zou 
hier uiteraard weer een supermarkt kunnen vestigen maar de bedrijfsruimte biedt ook vele andere mogelijkheden.  
Bijvoorbeeld wonen met Bêd & Brochje (Bed & Breakfast), wonen en thuiswerken, kangoeroewoning, wonen met atelier 
etc..  

Zowel aan de Hoofdweg als aan de Eewal heeft de winkel een entree waardoor de winkel zowel per boot, voet, fiets of 
auto goed bereikbaar is.  

De bestemming is ‘Detailhandel met inbegrip van supermarkten en bedrijfswoning’ en biedt diverse mogelijkheden. 
Voor informatie over bestemmingswijzigingen kunt u contact opnemen met de gemeente.  

Burdaard ligt aan de beroemde Elfstedenroute, tussen Dokkum en Bartlehiem (van het bekende bruggetje), aan de 
Dokkumer Ee (staande mastroute). Vanwege deze ligging is Burdaard een bekende aanlegplaats voor watersporters. 

De royale bovenwoning is omstreeks 2005 degelijk gebouwd, goed onderhouden en in de afgelopen jaren grotendeels 
gemoderniseerd. De woning is goed geïsoleerd en deels voorzien van kunststof kozijnen.  
 
Langs het open vaarwater is het genieten van de rust langs het water en het bootverkeer dat ’s zomers langs vaart. In 
de zomer passeren zo’n twaalfduizend boten het dorp.  
 
Het geheel is gelegen op een kavel van 360 m² eigen grond en op eigen erf is voldoende parkeergelegenheid. 

Kortom uniek pand met vele mogelijkheden gelegen op prachtige locatie! 
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Het dorp en omgeving 

Burdaard (gelegen in de gemeente Noardeast-Frylân) is een van de mooiste Friese  
terpdorpen gelegen aan de Waddenkust, een ongerept agrarisch gebied met stille wandel - 
en fiets paden, zoals het fraaie pad langs de Dokkumer Ee. Er is volop gelegenheid om de 
omgeving te verkenner op het land maar ook te water.  

Het gemoedelijke dorp Burdaard heeft bijna 1200 inwoners en is gelegen tussen Dokkum en 
Leeuwarden aan de Dokkumer Ee met verbindingen via open bruggen (staande mastroute) 
naar Dokkum, het Lauwersmeergebied, de Waddenzee, Leeuwarden, Harlingen en het Friese 
Merengebied.  

Mocht er weer eens een Elfstedentocht komen, dan schaatsen de deelnemers tweemaal door 
het centrum van het dorp. De route langs het water is ook zeer populair bij wandelaars en 
fietsers. 

Het dorp heeft vele voorzieningen, een actief verenigingsleven en er zijn vele mogelijkheden 
om te sporten. Zo is er een groot multifunctioneel centrum (Het Spectrum) met theater en 
zwembad, een nieuw sportcomplex met tennisbanen, passantenhaven met trailerhelling en 
minicamping, een basisschool, peuterspeelplaats, kinderdagverblijf, café -restaurant met  
hotelkamers, bakkerswinkeltje, bloemenwinkel, doe-het-zelf-winkel, huisarts met apotheek, 
museum enz.. 

Opvallend in het dorp is de imposante molen De Zwaluw, de hoogste molen van Friesland.  
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Indeling winkel/bedrijfsruimte  

Overdekte entree ‘Hoofdweg ’, keurige winkelruimte van ca. 215 m² met plavuizenvloer,  
systeemplafond en twee entree vanaf de ‘Eewal’, opslagruimte, toilet, kantoortje,  
opslagruimte met garagedeur, hal met separate opgang naar bovenwoning.  
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Indeling bovenwoning  

Separate zij-entree ‘Hoofdweg ’, hal met plavuizenvloer, vaste trap naar overloop met  
houten vloerdelen, gang met houten vloerdelen, vrijdragend toilet met fonteintje,  
witgoed-ruimte met dakkapel, technische- en bergruimte, lichte (halfopen) keuken met  
houten vloerdelen, moderne hoekopstelling v.v. diverse inbouwapparatuur en schuifpui naar 
zonnige dakterras gesitueerd op het westen, woonkamer met houtenvloerdelen, prachtig 
uitzicht over de ‘Dokkumer Ee’, schuifpui naar dakterras ‘keuken ’ en kunststof schuifpui 
naar dakterras ‘Eewal’, 4 slaapkamers met houten vloerdelen waarvan 1 zeer royale met 
vaste kastenwand, schuifpui naar dakterras en toegang tot moderne en complete  
badkamer met douche, ligbad, vrijdragend toilet en wastafelmeubel.  
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Aanvullende informatie : 

• Deze brochure is met zorg samengesteld op basis van de ons, door o.a. de verkoper  

aangeleverde informatie en tekeningen. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuiste of  

onvolledige informatie in de brochure. De eventuele tekeningen en maten zijn indicatief bedoeld. 

• Er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend. De koper heeft zijn eigen  

onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Wij adviseren kopers  

voorafgaande aan het nemen van een definitieve aankoopbeslissing zelf onderzoek te doen en 

duidelijk te zijn richting de verkoper welke informatie van doorslaggevend belang is. 

• De onroerende zaak dient bij eigendomsoverdracht de eigenschappen te bezitten die voor een 

normaal gebruik nodig zijn. De verkoper staat in voor de afwezigheid van gebreken die dit  

normale gebruik belemmeren, tenzij deze bij u als koper bekend waren op het moment dat de 

koopovereenkomst tot stand is gekomen. Voor de afwezigheid van andere verborgen gebreken 

hoeft de verkoper in beginsel niet in te staan. Het risico hiervoor berust bij de koper. Als koper 

heeft u uiteraard de gelegenheid voorafgaand aan de koop het nodige (bouwkundige) onderzoek 

te doen. 

• Asbestclausule: Indien de woning gebouwd is voor 1993, zal standaard in de koopakte de  

volgende clausule worden opgenomen. 

Gezien het bouwjaar van de woning is de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in de 

onroerende zaak en eventueel de vloerbedekking, niet uit te sluiten. Bij eventuele verwijdering 

van asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te 

worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aan-

sprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien. 

• Koopovereenkomst: als de koper en verkoper het eens worden dan is er in beginsel een  

overeenkomst, voor de rechtsgeldigheid van de overeenkomst moet deze schriftelijk worden 

vastgelegd, hierbij wordt gebruik gemaakt van de modelkoopakte van de NVM. 

• Bedenktijd: na overhandiging van een kopie van de door beide partijen ondertekende koopakte 

aan de koper begint de volgende dag om 00.00 uur ’s morgens voor de koper een bedenktijd van 

drie dagen. 

• Notaris: naar keuze van de kopende partij (tenzij anders vermeld). 

• Voorbehouden: indien tijdens de onderhandeling duidelijk kenbaar gemaakt wordt dat de koper 

een financieringsvoorbehoud, eventueel onder Nationale Hypotheek Garantie, wenst te hanteren, 

zal daarvoor in de koopakte een termijn van vijf weken, na datum mondelinge overeenkomst, 

worden opgenomen 

• Bankgarantie: tot enige zekerheid voor nakoming van de verplichtingen van de koper zal een 

bankgarantie in de koopovereenkomst worden opgenomen. De koper zal binnen 5 weken na  

ondertekening van de koopakte een onvoorwaardelijke bankgarantie, groot 10 % van de  

koopsom, gesteld moeten hebben conform art. 4.1 van de koopakte. In plaats van de  

bankgarantie kan de koper ook een waarborgsom van 10 % bij de notaris storten.  

• Oplevering: de woning wordt opgeleverd in de huidige staat met alle daarbij behorende rechten 

en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende erfdienstbaarheden en  

kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. 

• Ten tijde van de eigendomsoverdracht bij de notaris zal er van het verkochte een energielabel 

aanwezig zijn. 

• De Algemene Consumenten-voorwaarden NVM zijn van toepassing op onze werkwijze. 


