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INLEIDING

Te  koop Diemenlaan 30 Emmeloord




Vraagprijs € 275.000 kk.

 

Whooo! Deze gave tussenwoning heeft het 
gewoon (energiezuinig) .... wat een ruimte en 
wat een mooie locatie..

 

Echt een super leuke woning en strak gestyled 
in de gezellige woonwijk 'de Zuidert'. Hier kun 
je zo in. Lekker makkelijk toch? Hier hoef je niet 
meer te klussen. De woning staat in een 
plezierige en rustige woonwijk in de Zuidert te 
Emmeloord. Deze goed onderhouden en 
ruime tussenwoning staat op een kavel van 
159 M2 eigen grond.  Vanuit hier heb je een 
zeer gunstige route naar de A6 of de N50. 
Achter in de tuin staat een stenen 
fietsenberging. De achtertuin is vrij diep 
waardoor je altijd wel ergens een plekje in de 
zon of schaduw hebt. 




De auto kan je prima voor de deur laten staan 
want in nog geen 10 minuten fietsen sta jij in 
de sportschool en kunnen de kinderen in hun 
schoolbankje zitten. Ook het centrum is op nog 
geen 10 minuten fietsafstand.  
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LIGGING & INDELING

Begane grond

Ruime entree, hal met meterkast en 
trapopgang. Ruime woonkamer voorzien van 
een keurige geïsoleerde laminaatvloer uit 2020 
welke ook in de keuken ligt. Open keuken 
voorzien van inbouw apparatuur, afzuigkap, 
oven en koelkast. Van uit de keuken doorloop 
naar de bijkeuken met de deur naar de 
achtertuin.





 Eerste verdieping


Overloop, 3 mooie slaapkamers. Badkamer 
vernieuwd in 2020 voorzien van inloop douche, 
toilet en wastafel met meubel. Keurig naar de 
eisen van nu. Boven etage voorzien van 
keurige laminaat vloer.





 Tweede verdieping


Vaste trap naar zolder. Hier zijn 3 dakramen 
aanwezig. Voorzien van cv opstelling en 
witgoed aansluiting. Mogelijkheid tot het 
maken van extra slaapkamer.
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LIGGING & INDELING

Tuin

Gelegen op noordwesten 





 Bijzonderheden


*Nette tussenwoning 

*Bouwjaar 1980

*Mogelijkheid voor vierde slaapkamers op 
tweede verdieping

*Buiten schilderwerk 2015

*Ruime zolder met veel bergruimte 
(knieschotten)

*Sfeervol aangelegde tuin, schuttingen 2019 
en 2022

*Kinderrijke buurt

*Badkamer 2020

*Keuken apparatuur 2021







Overdracht

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1980

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Ankerloze spouwmuren

Dakisolatie

Dubbel glas

Muurisolatie

Spouwmuren

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 159 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 112,96 m²

Inhoud 384 m³

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Tuin

Type Achtertuin

Oriëntering Noord west

Heeft een achterom Ja

Tuin 2 - Type Voortuin

Tuin 2 - Oriëntering Zuidoost

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

CV ketel Vaillant

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2013

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel
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Glasvezelaansluiting aanwezig Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft een dakraam Ja

Heeft ventilatie 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.


