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Brochure 

Middenweg 5 te Echten 

Vraagprijs: € 190.000,- k.k. 
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Brochure 

Voor u ligt de brochure aangaande Middenweg 5 te Echten. In deze brochure treft 
u diverse informatie over de woning aan waar uw interesse naar uit gaat. Wij hebben
deze brochure met zorgvuldigheid voor u samengesteld. Wij vertrouwen erop u op

deze manier voldoende te informeren. Uiteraard kunt u voor overige vragen te allen
tijde bij ons terecht. Wij zullen ons allereerst even aan u voorstellen:

Wie zijn wij 

Als het om zoiets belangrijks gaat als de aankoop of verkoop van een woning is het 
goed om éérst te weten met wie u te maken heeft! 

Margriet Dijkman, register makelaar/taxateur, vormt samen met haar medewerkers 
het team van Dijkman Makelaardij. U zult altijd één van ons op kantoor aantreffen. 

Dijkman Makelaardij is een modern en energiek makelaarskantoor dat zich 

onderscheid op het gebied van: service, deskundigheid en inlevingsvermogen. Met 
onze jarenlange ervaring in de makelaardij en kennis van de lokale en regionale 

huizenmarkt vindt u in ons een betrouwbare partner met een persoonsgerichte en 
eigentijdse aanpak. 

Dijkman Makelaardij is er voor u, dat zult u ervaren bij het eerste contact! 

De mogelijkheden bij Dijkman Makelaardij: 

Zoals eerder genoemd biedt Dijkman Makelaardij vele mogelijkheden, deze zetten wij 
hieronder nog even voor u op een rij: 

• Verkoop van uw woning
• Aankoop van een woning

• Verhuur van uw woning
• Huur van een woning
• Regulier taxatierapport

• Gevalideerd (NWWI) taxatierapport
• Waardebepalingen

• De financiële afwikkeling

Kortom wat u zoekt hebben wij in huis! 
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LET OP: 
* Tot 08-06-2022 wordt deze woning gereserveerd voor huurders van Stichting

Dynhus. Huurt u momenteel een woning via Stichting Dynhus en heeft u interesse

in deze woning? Neem dan contact met ons op voor het inplannen van een
afspraak en de verkoopvoorwaarden.

* Wanneer u geen huurder bent van Stichting Dynhus, maar toch interesse heeft in
deze woning kunt u zich bij ons via e-mail inschrijven. Wij zullen dan in de week na
08-06-2022 contact met u opnemen en/of een bezichtiging inplannen.

* Bij meerdere koop-gegadigden volgt een inschrijving met een minimum van
€ 190.000,-- k.k.

* Verkoop geschiedt onder voorbehoud gunning verkoper.
* Bijzondere bepalingen Stichting Dynhus zijn van toepassing, voor eigen gebruik aan

te wenden; wat inhoud dat oa verhuur niet is toegestaan en dat doorverkoop

binnen 12 maanden eveneens niet is toegestaan!
* Akte dient te worden gepasseerd via een "huisnotaris" van Stichting Dynhus.

Middenweg 5 te Echten 

Starters opgelet! Op een rustige woonlocatie in het dorp Echten staat deze 2-onder-
1-kapwoning met aangebouwde berging, 8 zonnepanelen en een eigen oprit geschikt 
voor meerdere auto’s. Het geheel staat op een kavel van maar liefst 420 m² en 
beschikt daardoor over een zeer royale achtertuin welke is gesitueerd op het 
zuidoosten en een prachtig uitzicht biedt over de landerijen.
Echten is een klein, toeristisch dorp en beschikt over een sportzaal, jachthaventje en 
een gemaalmuseum. Een supermarkt, basisschool, sport- en horecagelegenheden 
vindt u in het naastgelegen dorp Echtenerbrug, maar voor nog meer voorzieningen 
bevindt Lemmer zich op fietsafstand.

Indeling: entree/ hal, meterkast, toilet, trapopgang, woonkamer met in bouwkast en 
doorgang naar de achterkamer met in bouwkasten. Halfopen keuken met een 
dubbele spoelbak, inbouwoven, kookplaat en afzuigkap. Vanuit de keuken toegang 
tot een kleine kelder en tot de aangebouwde bijkeuken met witgoedaansluitingen, 
een achterdeur en een deur naar de ruime en compleet betegelde badkamer met 
wastafel en douchegelegenheid.  
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1e verdieping: overloop, 3 slaapkamers (waarvan 2 met inbouwkast), berging. 

2e verdieping: middels vlizotrap te bereiken zolder. Hier bevindt zich de cv-opstelling. 
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Aanvullende informatie: 

• bouwjaar 1949

• gebruiksoppervlak wonen ca. 85 m²
• oppervlakte overige inpandige ruimte ca. 8 m²

• inhoud ca. 350 m³
• perceeloppervlakte 460 m²
• 8 zonnepanelen

• energielabel C
• aanvaarding op korte termijn mogelijk

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens 
zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan 

kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. 
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Kadastrale kaart 

12345 

Deze kaart is noordgericht 

Perceelnummer 

25 Huisnummer 

Vastgestelde kadastrale grens 

Voorlopige kadastrale grens 

Administratieve kadastrale grens 

Bebouwing 

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 17 mei 2022 
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers 

D 

125 

0 5 10 

Schaal 1: 500 

Kadastrale gemeente 

Sectie 

Perceel 

15 

Oosterzee 

L 

816 

20 

816 

25m 

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht. 

Uw referentie: Middenweg 5 

kadaster 



Artikelen ten behoeve van koopovereenkomst 
Middenweg 5 te Echten 

artikel 20  
Aan koper is NIET bekend dat in de onroerende zaak asbest is 
verwerkt zoals aangegeven op de aangehechte “asbestkaart”.  
Het aanwezig zijn van asbest is echter NIET uitgesloten, 
gezien het bouwjaar van de woning. Bij eventuele verwijdering 
van de asbesthoudende materialen dienen op grond van 
milieuwetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. 
Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper 
voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig 
asbesthoudende stof in de onroerende zaak kan voortvloeien.  

artikel 21  
Verkoper heeft een energieprestatiecertificaat dan wel een 
gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit 
energieprestatie gebouwen aan koper overhandigd.  

artikel 22 
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat deze woning meer dan 
73 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de 
bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen 
dan bij nieuwe woningen. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden 
geacht niet belemmerend te werken op het in artikel (6.3) 
omschreven woongebruik. 

Kettingbeding:   
Koper verplicht zich de onroerende zaak:  
a. gedurende 12 maanden na aankoop zelf te bewonen, dan wel
te laten bewonen door een familielid in de eerste graad. Dit
kettingbeding blijft 15 jaar na verkoop door Dynhus van kracht
op straffe van een direct, zonder rechterlijke tussenkomst,
opeisbare boete van 20% van de aankoopprijs. Ingeval er sprake
is van gedwongen verkoop door de instelling die de aankoop
hypothecair heeft gefinancierd, dan vervalt de verplichting
van 12 maanden bewoning voor de huidige eigenaar, echter het
kettingbeding is onverminderd van kracht voor de opvolgende
koper en
b. Zonder schriftelijke toestemming van de Stichting Dynhus
of diens rechtsopvolger niet anders te gebruiken dan
eengezinswoning, op straffe van, zowel voor a. als voor b.,
een direct, zonder rechterlijke tussenkomst, opeisbare boete
van 20% van de laatste aankoopprijs.
c. Voormelde verplichtingen worden bij deze door de Dynhus of
diens rechtsopvolger aan de koper opgelegd, die zich bij deze
tot naleving van gemelde verplichtingen verbindt.



d.   Koper verplicht zich bij vervreemding voor 01 januari 2037 
van het geheel of gedeelte van het heden door hen gekochte, de 
voormelde verplichtingen a, b en c, woordelijk in de 
betreffende akte op te nemen, aan de verkrijger(s) op te 
leggen, teneinde deze bedingen voort te planten, zulks op 
verbeurte van een boete gelijk aan 20% van de laatste 
aankoopprijs, ten behoeve van Dynhus of diens rechtsopvolger, 
opeisbaar door de enkele overtreding van lid b van dit artikel 
en zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is 



ASBEST KAART 
 
signalering asbesthoudende materialen  

 
 
 
Objectgegevens: 
Trefnaam 
Omschrijving 
Adres 
Postcode 
Plaatsnaam 
Bouwjaar 

8537000001 
38102370059 
Middenweg 5 
8537 SN 
ECHTEN FR 
1949 

 
Asbest (mogelijk) aanwezig op de volgende plaatsen: 
 
Indien uw woning voor 1994 is gebouwd, kan het zijn dat er in uw woning asbesthoudende materialen zijn verwerkt. 
Hierboven geven wij een overzicht van de asbesthoudende materialen voor zover deze bij Dynhus bekend zijn. 
 
Eventuele aanwezigheid van deze asbesthoudende materialen in uw woning is geen reden tot ongerustheid. U loopt 
geen risico zolang u het asbesthoudende materiaal niet beschadigd en niet bewerkt. Om uw gezondheid en de 
gezondheid van anderen niet in gevaar te brengen, mag u de hierboven aangevinkte onderdelen dus niet bewerken, 
verwijderen, wegbreken of doorboren. 
 
Neem contact op met Dynhus: 
* als u wilt gaan klussen aan de onderdelen die mogelijk asbest bevatten; 
* als asbesthoudende materialen beschadigd zijn; 
* als u vermoedt dat er onjuistheden op deze lijst staan; 
 
 
Printdatum: 4 mei 2022 
 



Energielabel woning

Middenweg 5 

8537SN Echten

BAG-ID: 0082010000166304

Energielabel C
Registratienummer
Datum van registratie
Geldig tot

306354718
04-11-2020
04-11-2030

Veel besparingsmogelijkheden

Weinig besparingsmogelijkheden

De energieprestatie-indicator van dit energielabel is gebaseerd
op de energie index met registratienummer 306354718

Overzicht woningkenmerken

1. Woningtype Twee onder een kap

Bouwperiode 1946 t/m 1964

Woonoppervlakte 81 t/m 100 m²

2. Glas woonruimte(s) Dubbel glas

Glas slaapruimte(s) HR glas

3. Gevelisolatie Gevel extra geïsoleerd

4. Dakisolatie Dak niet extra geïsoleerd

5. Vloerisolatie Vloer niet extra geïsoleerd

6. Verwarming Individuele CV-ketel, geïnstalleerd in of na 1998

7. Aparte warmtapwatervoorziening Geen apart toestel

8. Zonne-energie 13,5 m² zonnepanelen en geen zonneboiler

9. Ventilatie Geen mechanische afzuiging

Wilt u besparen op uw energierekening? Overweeg dan de volgende mogelijke maatregelen:

(Extra) isolatie van uw begane grondvloer

Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater

(Extra) isolatie van uw dak

HR++ glas in de woonruimte(s)

Als de besparingsmogelijkheden HR107-ketel, HR107-combiketel en/of warmtepomp tegelijk op uw energielabel verschijnen, dan is slechts één van deze maatregelen zinvol om uit te
voeren. U kunt hieruit dus een keuze maken.

Goedgekeurd door:

Naam
Examennummer
KvK nummer

Arjen de Jonge
60655
04058335

Afgegeven conform de regeling energieprestatie
gebouwen, welke onderdeel is van de Europese richtlijn EPBD

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Dit energielabel kunt u altijd verifiëren op www.energielabelvoorwoningen.nl of www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/ .

Disclaimer
Dit energielabel bevat maatregelen om de energieprestatie van uw woning te verbeteren. De maatregelen die op dit energielabel genoemd worden zijn maatregelen die op dit moment
kosteneffectief zijn of dit naar verwachting binnen de geldigheidsduur van het energielabel worden, gebaseerd op een gemiddeld energiegebruik van de woning.
Als uw gebruik afwijkt van het gemiddeld gebruik kunnen de terugverdientijden zoals vermeld op dit energielabel afwijken.



Bijlage bij het energielabel
Meer informatie over de geadviseerde maatregelen

De besparingsmogelijkheden die genoemd worden op dit energielabel zijn maatregelen die op dit moment in de meeste gevallen kosteneffectief zijn of dit

binnen de geldigheidsduur van het energielabel kunnen worden. Hieronder vindt u meer informatie over alle maatregelen, dus niet alleen de maatregelen die

op het voorblad zijn geadviseerd.

(Extra) isolatie van uw begane grondvloer

Huizen met vloerisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel

minder hard hoeft te stoken. Zorg voor een goede isolatiewaarde van de

vloerconstructie na isolatie (zogeheten Rc-waarde). Aanbeveling voor een

bestaande woning is een isolatiewaarde van Rc ≥ 2,5 m²K/W. Het

rendement van vloerisolatie is vergelijkbaar met een rente van acht procent

op een spaarrekening. Meer Info

(Extra) isolatie van uw dak

Huizen met dakisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel minder

hard hoeft te stoken. Aanbeveling voor de bestaande bouw is een

isolatiewaarde van Rc ≥ 2,5 m²K/W. Het rendement van dakisolatie is

vergelijkbaar met een rente van 9 procent op een spaarrekening. Meer Info

(Extra) isolatie van uw buitenmuren

Huizen met gevelisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel

minder hard hoeft te stoken. Spouwmuurisolatie is de meest voordelige

vorm van isolatie. Het rendement van spouwmuurisolatie is vergelijkbaar

met een rente van 12 procent op een spaarrekening. Je bespaart nog meer

als je spouwmuurisolatie combineert met isolatie aan de buitenzijde of de

binnenzijde van de gevel (voorzetwand). Aanbeveling voor de bestaande

bouw is een isolatiewaarde van Rc ≥ 2,5 m²K/W. Meer Info

HR++ glas in de woonruimte(s) en in de slaapruimte(s)

Huizen met isolerend glas verliezen minder warmte, waardoor de ketel

minder hard hoeft te stoken. Aanbeveling is glas met een isolatiewaarde

van U ≤ 1,2 W/m²K, dit komt overeen met HR++ glas in leefruimte(s) en

slaapruimte(s). Het rendement van HR++ isolatieglas is vergelijkbaar met

een rente van 7 procent op een spaarrekening. Meer Info

Een HR107-ketel voor de verwarming van uw woning (en warm tapwater)

Met een zuinige combiketel voor cv en warm tapwater, zoals een HR-107

combiketel, kan het gasverbruik flink dalen. Heb je nog een oudere

combiketel of conventioneel rendement (CR-ketel)? Dan bespaar je op

jaarbasis ruim 500 euro (aan energiekosten en onderhoud) als je een HR-107

combiketel aanschaft. Daar staat tegenover dat je eenmalig zo’n 2.100 euro

moet uitgeven (zie de tabel). Meer Info

Een warmtepomp voor de verwarming van uw woning

Warmtepompen halen met een warmtewisselaar warmte uit de

onuitputtelijke bronnen lucht, bodem of grondwater en ze hebben een zeer

hoog rendement. Het netto rendement van huidige elektrische

warmtepompen ligt op 160 tot 200 procent voor verwarming, en 80 tot 140

procent voor warm water. Dat is hoger dan het rendement van een

gasgestookte HR-107 ketel. Hierbij is het elektriciteitsgebruik voor de

warmtepomp meegewogen. Meer Info

Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater

Een zonneboiler bespaart ongeveer 50 procent op de kosten voor warm

water. Een huishouden van vier personen met een zonneboiler en hr-

combiketel (als naverwarmer) bespaart daarmee zo’n 210 m³ gas, ofwel 140

euro per jaar aan gaskosten (prijspeil 2014/2015). Daarvan blijft 110 euro

over als de elektriciteitskosten voor de pomp (zo’n 25 euro voor circa 100

kWh verbruik) en onderhoudskosten (10 euro per jaar) betaald zijn. Heeft

het huishouden nu een elektrische boiler, dan is de besparing hoger:

gemiddeld 370 euro per jaar minder elektriciteitskosten (zo’n 1.600 kWh).

Het is namelijk duurder om water te verwarmen met stroom dan met gas.

Een zonneboilercombi bespaart in beide gevallen nog zo’n 75 m³ gas (ruim

50 euro) per jaar extra, omdat die ook energie bespaart op verwarming.

Meer Info

Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit

De prijzen van zonnepanelen dalen gestaag, door technische ontwikke-

lingen en schaalvergroting. Een zonnepanelensysteem van 6 panelen kost

inclusief omvormer en installatie ongeveer 3.000 euro (prijspeil oktober

2014). Het rendement van een investering in zonnepanelen is vergelijkbaar

met een rente van 6 procent op een spaarrekening. Meer Info

Eisen bij een grootschalige renovatie
Voor een aanbouw of grootschalige renovatie zijn er nog aanvullende eisen

voor de isolatiewaarden. Een ingrijpende renovatie houdt in dat meer dan

25 procent van de oppervlakte van de gebouwschil vernieuwd, veranderd of

vergroot wordt. De eisen aan isolatiewaarden zijn:

• Vloerisolatie moet een waarde hebben van Rc ≥ 3,5 m²K/W.

• Dakisolatie moet een waarde hebben van Rc ≥ 6,0 m²K/W.

• Gevelisolatie moet een waarde hebben van Rc ≥ 4,5 m²K/W.

• HR++ glas in leefruimte(s) en slaapruimte(s) moet een isolatiewaarde

hebben van U ≤ 1,2 W/m²K, dit komt overeen met HR++ glas in leefruimte(s)

en slaapruimte(s).

Door toepassing van een HR-107 ketel, een HR combi-ketel of een

warmtepomp wordt voldaan aan de installatie-eisen van een grootschalige

renovatie.

NB: de opgegeven rendementen zijn door Milieu Centraal berekend met de Standaard

Rekenmethode Rendementen. De uitkomst van de Standaard Rekenmethode Rendementen is direct

te vergelijken met de rente op een spaarrekening. Meer Info

http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/vloer-en-bodemisolatie
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/dakisolatie
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/gevelisolatie-buitenkant
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/gevelisolatie-binnenkant
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/spouwmuurisolatie
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/dubbel-glas-en-hr-glas
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/nieuwe-cv-of-combiketel-kopen
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/warmtepomp-combi-en-hybridewarmtepomp
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/zonneboiler
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/kosten-en-baten-van-zonnepanelen
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/financiering-energie-besparen/rendement-energiebesparing


Hieronder ziet u in één handig overzicht voor uw woningtype, de eenmalige kosten, de jaarlijkse besparingen en

terugverdientijd van de energiebesparende maatregelen.

De getallen die genoemd worden zijn actueel op het moment van de registratiedatum van het energielabel. Voor meer informatie over actuele gegevens ga

naar www.milieucentraal.nl. In het overzicht staan alle maatregelen, dus niet alleen de maatregelen die op het voorblad zijn geadviseerd.

Energiebesparende maatregel Jaarlijkse
besparing

Eenmalige
kosten

Terugverdientijd Rendement

Isoleren schuin dak, verwarmde zolder €570 €4600 8 jaar 7%

Zonneboiler €80 €3000 Langer dan levensduur 1%

Zonnepanelen (2700 Wattpiek, 15 m2) €470 €4400 9 jaar 6%

Vervanging VR-combiketel door HR-
combiketel €210 €2100 Afhankelijk van

vervangmoment
Afhankelijk van

vervangmoment

Isoleren spouwmuur €540 €2100 4 jaar 10%

Vervanging enkel glas door HR++ glas €270 €3500 13 jaar 5%

Isoleren begane grond vloer €180 €1600 9 jaar 7%

De besparingen zijn berekend voor een drie persoons huishouden in een twee onder één kap woning van gemiddelde afmetingen in Nederland met een HR-

combiketel en waarin genoemde maatregelen nog niet toegepast zijn. Uw stookgedrag is van invloed op de werkelijke besparing die u realiseert na het nemen van de

maatregelen. Als u nu al weinig verwarmt is de besparing lager dan aangegeven (en andersom). U kan de verschillende besparingen bij elkaar optellen, behalve de

besparing van de HR-ketel omdat die afhankelijk is van de mate van isolatie.

(Bron: www.milieucentraal.nl)

http://www.milieucentraal.nl
http://www.milieucentraal.nl


 

Algemeen: 

 

 

Lemmer ligt in de gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren). Deze gemeente is ontstaan door een 

fusie tussen de gemeenten Gaasterland-Sloten, Lemsterland en Skasterlân. De voormalige gemeente 

Lemsterland omvat de plaatsen/woonkernen Lemmer (hoofdplaats), Eesterga, Follega, Oosterzee-Buren, 

Oosterzee, Bantega, Echten, Echtenerbrug, Delfstrahuizen. De voormalige gemeente Lemsterland telt 

ongeveer 13.544 inwoners. 

 

 

 

 

 

Over Lemmer: 

 

Lemmer is een dorp in zuid- west Friesland. Doordat het aan de Noordoostpolder grenst wordt Lemmer 

ook wel de “Poort van Friesland” genoemd. De A6 biedt u een snelle en goede verbinding met de rest van 

Nederland. Lemmer groeit vooral zomers uit tot een echt toeristendorp. Daar Lemmer aan het IJsselmeer 

ligt en verbindingen heeft met ander vaarwater is Lemmer ook zeer aantrekkelijk als watersportplaats.  

Zo is er een compleet gerenoveerd strand waar je zomers lekker kunt vertoeven of een lekkere 

standwandeling kunt maken. Natuurlijk is in de zomer het Skûtsjesilen te bewonderen op het IJsselmeer. 

In het centrum van Lemmer zijn veel winkels rond de doorlopende vaart “het Dok” gevestigd. In de winter 

liggen er diverse bootjes in “het Dok” met verlichting. In het centrum wordt een knus en gezellig beeld 

gecreëerd. Lemmer biedt vele voorzieningen op het gebied van sport, uitgaan en andere uitstapjes. Ook 

biedt Lemmer verscheidene mogelijkheden om recreatief te wonen. 

 

 

 

Kortom wonen in Lemmer is “uniek” ! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Voorzieningen in de omgeving van Lemmer 
 

 
 
 
 
 
Basisscholen: 

 
Bantega : Neutrale basisschool   De Reinbôge 
Oosterzee : Openbare basisschool  De Wynbrekker 
   Bijzondere basisschool  Eben Haëzer 
Lemmer : Bijzondere basisschool  De Arke 
   Daltonschool   Sint Jozef 
   Openbare basisschool  De Dam 
   Openbare basisschool  De Meerpaal 
   Openbare basisschool  Tweespan 
Echtenerbrug:  Bijzondere basisschool  PCBS De Spoarsiker 
   Openbare basisschool  Twa yn ien 
 
 
Voortgezet onderwijs: 

 
Lemmer : Zuyderzee Lyceum, locatie Lemmer 
 
 
Huisartsen: 

 
Lemmer : Huisartsenpraktijk LemmerRijn 
   Huisarts en Apotheek Lennemere 
   De heer Arentsen en mevrouw Groeneveld 
   Huisartsenpraktijk van Graafeiland 
Echtenerbrug:         Huisartsenpraktijk Echtenerbrug 
 
 
Apotheek: 

 
Lemmer : Apotheek De Waag 
 
 

Tandartsen: 

 
Lemmer : Dental Clinics 
   Tandartsenpraktijk Lemmer 
   Kraan Tandheelkunde 
    
 
 
Ziekenhuizen : 

 
Sneek  : Antonius Ziekenhuis 
Heerenveen     :          Tjongerschans          
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

U GAAT EEN HUIS (VER)KOPEN? 

 

 
U kunt bij ons terecht voor: 

 
 
 

-  begeleiding bij de verkoop van uw woning 
 
- begeleiding bij de aankoop van een woning 
     
- begeleiding bij verhuur  
 
- begeleiding bij huur  

 
- waardebepaling 

 
- regulier taxatierapport 

 
- gevalideerd (NWWI) taxatierapport 

 
- hypotheekadvies 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kortestreek 12 Tel: 0514-569540 info@dijkmanmakelaardij.nl 
8531 JE Lemmer  www.dijkmanmakelaardij.nl 
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