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Inleiding
Op loopafstand van het winkelcentrum Emmermeer en het centrum van Emmen en 
tegen de bosrand van de Emmerdennen en het Valtherbos staat deze leuke twee-onder-
een-kap woning met aangebouwde garage en berging op een ruime hoekkavel van 378 
m².

De woning staat op een geliefde locatie in Emmermeer, is in 1957 gebouwd en voorzien 
van een straatgerichte woonkamer. Op de 1e verdieping zijn 3 slaapkamers en een 
badkamer. Ondanks dat er hier en daar gemoderniseerd is, zijn er toch wel zaken die 
nog opgeknapt of gerenoveerd moeten worden, het geheel is netjes maar eenvoudig.  
Zaken wat nog gedaan moet worden kunt u het beste zien tijdens een bezichtiging van 
de woning.
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Indeling

Begane grond

Hal met toilet, trapopgang en meterkast. Woonkamer met deur naar tuin. Gesloten 
keuken met toegang tot kelder, bijkeuken, garage en tuin.




Eerste verdieping

Overloop, 3 slaapkamers, waarvan 2 met vaste kastruimte, badkamer
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Ligging en indeling

Tuin

Type hier een tekst. Of vul de tekst in Kolibri.




Balkon

Type hier een tekst. Of vul de tekst in Kolibri.



Overdracht

Vraagprijs € 240.000,- k.k.

Aanvaarding Direct

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1957

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 378 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 95 m²

Inhoud 300 m³

Oppervlakte externe bergruimte 20 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

5 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan bosrand

In centrum

 

Energieverbruik

Energielabel F

 

CV ketel

CV ketel Nefit

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2000

Eigendom Eigendom
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Kenmerken




 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Parkeergelegenheid Aangebouwde stenen garage

Heeft een garage Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond
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Kenmerken
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Google maps




Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 29 september 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Emmen
C
8986

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: Duijndam Makelaardij
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Tekeningen
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Tekeningen
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Sfeer impressies
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Sfeer impressies
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Bijzonderheden
- Bouwjaar woning is 1957

- Mooi hoekperceel van 378 m² 

- Tuingerichte woonkamer met schouw en tuindeur

- Moderne keuken voorzien van diverse inbouwapperatuur

- Bijkeuken met wasmachine en droger aansluiting

- Nefit cv-ketel van bouwjaar 2000

- 3 slaapkamers waarvan één met balkon

- De woning heeft een energielabel F en is dus minimaal geïsoleerd

- De woning dient opgeknapt en geronveerd te worden

- De woning ligt op loopafstand van bijna alle voorzieningen in Emmen.



Energielabel woningen
Registratienummer
377373011

Datum registratie
06-10-2022

Geldig tot
05-10-2032

Status
Definitief

Deze woning
heeft energielabel F

Isolatie

1

2

3

4

5

6

Gevels

Gevelpanelen

Daken

Vloeren

Ramen

Buitendeuren

Installaties Hoofdsysteem
Verbetering
aanbevolen?

7

8

9

10

11

12

Verwarming

Warm water

Zonneboiler

Ventilatie

Koeling

Zonnepanelen

HR-107 ketel

Combiketel

Niet aanwezig

Natuurlijke ventilatie via ramen en/of roosters

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Deze woning wordt verwarmd via een aardgasaansluiting

Warmtebehoefte
in de wintermaanden

Laag Gemiddeld Hoog

Risico op hoge
binnentemperaturen
in de zomermaanden

Laag Hoog

Aandeel hernieuwbare
energie

0,0 %

Toelichtingen en aanbevelingen vindt u op pagina 2 en verder

Over deze woning

Adres

Mr. J. van Lierstraat 13 

7815NE Emmen

BAG-ID: 0114010000363306

Detailaanduiding Bouwjaar 1957

Compactheid 2,28

Vloeroppervlakte 93 m²

Woningtype

Twee-onder-één kap

Opnamedetails

Naam

Building Label

Examennummer

41569

Certificaathouder

BuildingLabel B.V.

Inschrijfnummer

SKW.012311

KvK-nummer

39090359

Certificerende instelling

SKW Certificatie BV

Soort opname

Basisopname



Energielabel woningen

Toelichting bij dit energielabel
Voor uw woning is het energielabel bepaald. Dit label geeft aan hoe energiezuinig uw woning is. Hierbij is gekeken naar de isolatie van de

woning en de installaties die nodig zijn voor verwarming, koeling, warm water en ventilatie.

Hoe minder fossiele energie uw woning gebruikt, hoe beter uw energielabel. Hierbij is G het slechtste energielabel en A     het beste++++

energielabel. Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas. Uw woning gebruikt 377,29 kWh/m² fossiele energie per jaar. Dit komt

overeen met 69,45 kg CO /m²2 per jaar. De hoeveelheid fossiele energie die uw woning gebruikt, hangt af van de isolatie, de aanwezige

installaties en de compactheid van uw woning. Hoe compacter een woning is, des te lager is de waarde voor de compactheid. Een

compacte woning heeft relatief weinig buitenmuren en verliest daardoor minder energie. Het gebruik van hernieuwbare energie – denk aan

zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen – vermindert ook de fossiele energie die u nodig hebt. Isolatie en hernieuwbare energie

zijn nodig voor de transformatie naar een duurzame gebouwde omgeving tot 2050. Heeft u nog een aardgasaansluiting voor verwarming

van uw woning, dan moet u zich voorbereiden op deze overgang. Op dit energielabel vindt u adviezen hoe u dit kunt doen.

Hoe is het energielabel berekend? Hierbij is uitgegaan van een gemiddeld aantal bewoners, gemiddeld bewonersgedrag en het

gemiddelde Nederlandse klimaat. Het energiegebruik voor huishoudelijke apparatuur – zoals tv, wasmachine en koelkast – telt niet mee.

Dit is omdat het energielabel alleen gaat over hoe energiezuinig de woning zelf is. Het energiegebruik op het energielabel is daarom niet

hetzelfde als het elektriciteitsverbruik op uw energierekening.

G

377,29 kWh/m² per jaar

F

380

E

335

D

290

C

250

B

190

A

160

A+

105

A++

75

A+++

50

A++++

0

Warmtebehoefte

in de wintermaanden

Voldoet aan de Standaard

voor woningisolatie?

ja nee

De warmtebehoefte is de hoeveelheid warmte die gemiddeld per jaar nodig is om uw woning voldoende

warm te krijgen. Een woning die goed geïsoleerd en kierdicht is, en een energiezuinig ventilatiesysteem

heeft, heeft een lage warmtebehoefte. De warmtebehoefte van uw woning is 271,38 kWh per vierkante

meter vloeroppervlakte. Bij een warmtebehoefte van maximaal 94 kWh per vierkante meter

vloeroppervlakte voldoet de woning aan de Standaard voor woningisolatie. Uw woning is dan in veel

gevallen klaar voor de overstap naar een duurzame warmtevoorziening die warmte levert op ongeveer

50 graden in de woning, zoals warmtepompen.

Risico op hoge

binnentemperaturen

in de zomermaanden

Het risico op hoge binnentemperaturen in uw woning in de zomermaanden is hoog. Maatregelen zoals

buitenzonwering, zonwerende beglazing en dakisolatie beperken het risico op hoge

binnentemperaturen.

Aandeel hernieuwbare

energie

Het aandeel hernieuwbare energie dat u benut voor uw woning, is 0,0%. Hernieuwbare energie is

afkomstig uit zon, biomassa, buitenlucht en bodem. Zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en

biomassaketels vergroten het aandeel hernieuwbare energie.

Indicatie

energierekening

Prijspeil 2022

Onderstaande tabel geeft een indicatie van de energierekening per maand, gebaseerd op vergelijkbare

woningen in Nederland. Uw energierekening wordt behalve door de energiezuinigheid van de woning

ook door uw gedrag beïnvloed. Als u de verwarming veel aan hebt staan, veel warm water gebruikt en

veel elektrische apparatuur in gebruik heeft, dan is uw energierekening hoger. Er is in de tabel daarom

onderscheid gemaakt in laag, gemiddeld en hoog.

Laag

Gemiddeld

Hoog

G

€205

€290

€385

F

€210

€285

€380

E

€205

€275

€360

D

€195

€260

€345

C

€185

€250

€330

B

€170

€230

€305

A

€145

€210

€285

A+

€145

€205

€275

A++

€140

€195

€265

A+++

€135

€185

€255

A++++

€130

€180

€245
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