
 
 

 
 

Harfsen – Jufferdijk 2 
 
Ruime vrijstaande geheel verbouwde 
boerderij met bijgebouwen op ruime kavel 
eigen grond aan rustige (afgesloten) 
zandweg nabij het dorp Harfsen. 
De woning is traditioneel gebouwd in 1926 
en in 1990 bijna geheel verbouwd en 
volledig voorzien van isolatie. 
 
Indeling: entree, hal, toilet, badkamer met 
ligbad, douche en wastafel, aansluitend 
ruime slaapkamer, gang, kelder met 
opkamer, kantoor, ruime woonkamer met 
inbouw haard, halfopen keuken, bijkeuken 
met zijentree en klein stukje onverbouwd 
achterhuis als berging. 
Verdieping: overloop, 4 ruime slaapkamers 
 

      

 
en badkamer met douche en toilet. Vanuit 
één van de slaapkamers kan middels een 
vlizotrap de grote bergzolder worden 
bereikt. 
 
Naast de woning staat een grote schuur, 
geschikt als gastenverblijf of hobbyruimte 
en achter de boerderij staan een tweetal 
schuren (veestalling en machineberging). 
 
Perceelsoppervlakte: ca. 25.390 m2. 
Een deel van het perceel wordt gebruikt als 
weiland, een gedeelte is in gebruik als 
bouwland. 
De woning wordt verwarmd d.m.v. een 
centrale verwarming (HR) op aardgas 
(radiatoren en vloerverwarming). 
 
 

 
 

 
 

Vrijstaande woonboerderij op zeer rustige plek. 

Vraagprijs:    € 650.000,= k.k. 
 
Deze informatie is vrijblijvend 



VOORAANZICHT VAN DE WONING VANAF DE JUFFERDIJK. 
 

 
ACHTERAANZICHT MET NAAST STAANDE SCHUUR 
  



 
VEESCHUUR MET KIPPENUITLOOP 
 

 
VOORZIJDE BLIK IN DE TUIN 
 
 



 
LICHTE HAL MET PLAVUIZENVLOER 
 

 
HET OUDE GEBINT IS ZICHTBAAR GEBLEVEN  IN DE HAL 
 



 
RUIME WOONKAMER IN MET INBOUWHAARD 
 

 
DE WOONKAMER MET FRAAIE (MASSIEF) HOUTEN VLOER 
 
 



 
KEUKEN VOORZIEN VAN INBOUWAPPARATUUR 
 

 
LICHTE BADKAMER MET LIGBAD, DOUCHE EN VASTE WASTAFEL 



 
AANSLUITEND RUIME “OUDER” SLAAPKAMER 
 

 
RUIME OVERLOOP MET 4 GROTE SLAAPKAMERS OP DE VERDIEPING 
 



 
ALLE SLAAPKAMERS MET GROOT KANTELRAAM 
 

 
BADKAMER MET DOUCHE, TOILET EN WASTAFEL 



Plattegrond van de woning  

 



 



 
GELEGEN IN HET BUITENGEBIED AAN DE RAND VAN HARFSEN 
 
Kerngegevens van de woonboerderij Jufferdijk 2 te Harfsen 
 
Gelegen op een zeer mooie locatie aan de rand van het dorp nabij alle voorzieningen!!!!! 
De woning is aangesloten op gas-, water- en elektriciteitsleiding alsmede op de riolering. 
De woning is geheel voorzien van isolerende beglazing (thermopane) 
De woning wordt verwarmd door middel van een centrale verwarming HR-combi 2007 en er 
is vloerverwarming toegepast op een deel van de begane grondvloer. 
Woonoppervlakte: 250 m2  
Inhoud van de woning: ca. 950 m3 . 
Perceelsoppervlakte ca. 2.53.90 hectare 
 
 
 Nadere informatie wordt op aanvraag graag verstrekt. 
 
 
 

                     


