
 
 

Hendric Stevinlaan 28 
Emmeloord 

 
 
 

 
 



2 Makelaardij De Munt

INLEIDING

Te koop Hendric Stevinlaan 28 Emmeloord!




Hier wil je toch wonen, op één van de fraaiste 
locaties in het centrum van Emmeloord!

Wij hebben te koop deze ruime tussen woning 
met eigen garage achter de woning! 

Wonen aan de Hendric Stevinlaan betekent dat 
je een vrij en groen uitzicht hebt over weiland/
de ijsbaan. Het winkelcentrum is op 
loopafstand, evenals de scholen, 
horecavoorzieningen, het theater maar ook 
het Emmelerbos, de manege, tennisbaan en 
sportvelden.

De woning is gebouwd in 1962 en staat op een 
perceel van 274 m² en de garage staat op 134 
m² eigen grond. De L- vormige en zonnige 
woonkamer heeft een mooi groot raam aan de 
voorzijde en is aan de achterzijde ruim 
uitgebouwd. De uitbouw is over de gehele 
breedte  van de woning, is mooi licht en 
voorzien van een geïsoleerd carbonaat-dak en 
een grote schuifpui gehele woonkamer keuken 
en de uitbouw voorzien van keurige PVC-vloer, 
begane grond alles gestucte wanden. Het 
geheel heeft een verzorgde  en sfeervolle 
uitstraling. Begane grond is keurig verbouwd 
en afgewerkt, de verdieping verdiend nog 
aandacht om te worden verbouwd.

Let op: de vraagprijs betreft een bieden vanaf 
prijs/richtprijs.
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LIGGING & INDELING

Begane grond

Hal/entree, garderobe, meterkast, trapopgang 
kleine kelder en vernieuwd toilet. L-vormige 
lichte woonkamer,  vernieuwde keuken 2020  
v.v. inductie kookplaat, afzuiging, vaatwasser, 
hete lucht oven, koel/vries combinatie, 
quooker en magnetron. Geïsoleerde (inpandig) 
bijkeuken hier hangt de cv-ketel en is 
aansluiting witgoed. Vanuit de serre, schuifpui 
naar de achtertuin en terras. Garage achter de 
tuin, bereikbaar via achterpad.







 Eerste verdieping


3 slaapkamers en een badkamer met douche, 
toilet en wastafel.







 Tweede verdieping


Op de overloop is een vaste trap naar de 2e 
verdieping gemaakt  waardoor de voorzolder 
licht is en er een goede toegang tot de 4e 
slaapkamer is.
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Tuin
De tuin ligt op het zonnige zuiden voorzien 
van een mooie houten tuinhuis met een 
grote overkapping waar het heerlijk zitten 
is. Via de achtersteeg achter het perceel 
staat de garage met kanteldeur en 
loopdeur. ( bereikbaar met de auto vanaf 
de prof. ter Veenstraat)

Dit is een vrij in te vullen tekst
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LIGGING & INDELING

Bijzonderheden

- Garage aan de Professor ter veenstraat

- Tussen woning met garage op een toplocatie 
in Emmeloord-centrum.

- Op loopafstand van winkelcentrum, bos en 
sportfaciliteiten.

- 2008 nieuwe dakpannen

- 2019 trap en toilet vernieuwd 

- Vrij uitzicht over groen.

- 2020 nieuwe meterkast

- 2018 Serre gebouwd

- 2019 Houten tuin huis + overkapping-

- 2022 Dak garage gerepareerd

- Buitenschilderwerk jaarlijks onderhouden.

- 2020 nieuwe keuken

- Energielabel voorlopig E

Woning is op diverse punten de afgelopen 
jaren verbeterd tussen 2007 en 2020; o.a. 
isolatie achtergevel, mooie uitbouw met 
nieuwe keuken en een geïsoleerde bijkeuken 
die inpandig is.

Aan deze presentatie kunnen geen rechten 
worden ontleend.

Toelichtingsclausule NEN2580. De 
Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. 
De Meetinstructie is bedoeld om een meer 
eenduidige manier van meten toe te passen 
voor het geven van een indicatie van de 
gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit 
verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, 
door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren 
van de meting.



Overdracht

Vraagprijs € 320.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1962

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Ankerloze spouwmuren

Dakisolatie

Gedeeltelijk dubbel glas

Muurisolatie

Spouwmuren

Vloerisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 408 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 142,6 m²

Inhoud 492 m³

Oppervlakte overige inpandige ruimten 13,01 m²

Oppervlakte externe bergruimte 6,47 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

5,72 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

Beschutte ligging

In bosrijke omgeving

In centrum

In woonwijk

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

Nabij winkelcentrum

 

Tuin

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Zuiden

Staat Goed onderhouden
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Tuin 2 - Type Voortuin

 

Energieverbruik

Energielabel E

 

CV ketel

CV ketel Intergas

Bouwjaar 2007

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Parkeergelegenheid Vrijstaande stenen garage

Heeft een rookkanaal Ja

Glasvezelaansluiting aanwezig Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Beschikt over een internetverbinding Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft een dakraam Ja

Heeft een schuifpui Ja

Heeft zonwering Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond
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Dit is een vrij in te vullen tekst
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Dit is een vrij in te vullen tekst
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Heeft de makelaar recht op een vergoeding na het intrekken van de opdracht? 

Op basis van de Algemene Consumentenvoorwaarden VBO heeft een VBO-makelaar 
recht op vergoeding van de gemaakte kosten. Daarnaast kan er, als dit in de opdracht 
tot dienstverlening is afgesproken, een percentage van het loon berekend worden. Dit 
wordt ook wel intrekkingskosten genoemd.   

Wat betekent vrij op naam (v.o.n.)? 

Vrij op naam wil zeggen dat de kosten voor het overdragen van de woning voor reke-
ning van de verkoper komen. Hierbij kun je denken aan de overdrachtsbelasting en 
notariskosten. De notariskosten voor het vestigen van een hypotheek vallen hier niet 
onder; die zijn voor rekening van de koper. Vaak worden nieuwbouwwoningen v.o.n. te 
koop aangeboden. Informeer vooraf duidelijk welke kosten voor rekening zijn van ver-
koper en welke voor koper. Zo voorkom je dat je achteraf voor verrassingen te komen 
staan.

Hoe wordt het aantal vierkante meters van een woning bepaald? 

VBO-makelaars zijn verplicht het aantal vierkante meters van een woning te meten 
volgens een branchebreed afgesproken meetinstructie. Deze instructie beschrijft pre-
cies wat er wel of niet wordt meegerekend als gebruiksoppervlakte van een woning of 
appartement. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar vier ruimten: a) Woonruimte, 
zoals woon- en slaapkamers, wc, gang en meterkast. b) Overige inpandige ruimte, zo-
als aangebouwde garage en zolder met vlizotrap. c) Gebouwgebonden buitenruimte, 
zoals balkon en loggia. d) Externe bergruimte, zoals losstaande schuur en losstaande 
garage.  Aandachtspunt bij het bepalen van de gebruiksoppervlakte is bijvoorbeeld 
dat alleen daar wordt gemeten waar de hoogte minimaal 1,5 meter is. De buiten-
muren worden niet meegemeten, de binnenmuren wel. Nissen kleiner dan 0,5 m2 
worden genegeerd. Op www.vbo.nl vind je meer informatie over het bepalen van de 
gebruiksoppervlakte. 

Heeft mijn woning een energielabel nodig? 

Vanaf 2008 is een energielabel verplicht bij de verkoop en verhuur van een woning, 
op enkele uitzonderingen na. Het energielabel voor woningen geeft met klassen en 
kleuren een indicatie hoe energiezuinig een woning is. Vanaf 1 januari 2015 wordt er 
toegezien op de naleving van het hebben van o.a. een energielabel bij de eigendoms-
overdracht. Bij het leveren van een woning zonder een definitief energielabel kan door 
de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een sanctie aan de verkoper worden 
opgelegd. Dat kan gaan om een boete van maximaal €405,- of om een last onder 
dwangsom met de verplichting om alsnog een label aan te vragen. Deze wettelijke 
verplichting is niet uit te sluiten in een koopovereenkomst. Meer informatie kunt u 
vinden op de website van de rijksoverheid www.rijksoverheid.nl 
 
Levering bij de notaris

De sleutel overdracht vindt plaats, nadat de leveringsakte bij de notaris is getekend.
Een sleutelverklaring voorafgaande aan de levering is niet mogelijk.


