
STATEHOF 1
8302 CZ Emmeloord
€ 335.000 K.K.

Levensloop-

bestendig 

wonen
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INLEIDING

Te koop Statehof 1 Emmeloord

Mooi appartement met zonnig balkon, 
inpandige berging in Emmeloord!




Aan de Statehof hebben wij een mooi 
appartement te koop. Het appartement 
behoort bij het geliefde complex 'Zeestate'. De 
appartementengebouwen aan de Statehof 
hebben een mooie en verzorgde uitstraling en 
liggen aan de bosrand van Emmeloord. Het 
complex is goed toegankelijk voor ouderen en 
minder validen. Het appartement aan de 
Statehof 1 bevind zich op de begane grond en 
heeft twee slaapkamers, een ruime 
woonkamer met open keuken, een badkamer 
en een bijkeuken. Liggende op de begane 
grond mooi contact met buiten. Op het balkon 
heb je in de morgen zon tot ca. 12.00 uur. Bij 
de zomer dag is het heerlijk zitten op dit 
balkon aangezien je daar dan schaduw hebt.




De vraagprijs is € 335.000 k.k.







Mocht u geïnteresseerd zijn in dit leuke 
appartement, neem dan contact op met 
Makelaardij De Munt, wij leiden u graag rond.
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LIGGING & INDELING

Begane grond

Complex: centrale entree/hal met videofoon, 
brievenbus, lift en trappenhuis, toegang naar 
het souterrain met de berging voorzien van 
elektra.




Appartement: ruim entree met toegang tot de 
meterkast v.v. glasvezel,  vernieuwde 
toiletruimte, bijkeuken met aansluiting voor 
het witgoed en hier hangt de nieuwe CV-ketel 
van 2022,  L-woonkamer met toegang tot het 
balkon, open keuken voorzien van 
gaskookplaat, afzuigkap en koelkast. Vanuit de 
hal toegang tot 2 slaapkamers en tot de 
bijkeuken die beschikt over opstelling cv-ketel, 
mv-aansluiting & aansluiting voor was-
apparatuur. De badkamer is voorzien van 
inloopdouche met glazenwand, wastafel met 
badmeubeltje.
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LIGGING & INDELING

Bijzonderheden

• Snel leverbaar

• Eigen inpandige berging voorzien van elektra

• Gelegen op mooie en geliefde locatie

• Vanuit de woonkamer uitzicht op de straat

• Balkon met veel zonuren

• De maandelijkse bijdrage aan de VvE is thans 
gesteld op € 188,-

• Nefit HR ketel uit 2022




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 € 335.000,- k.k.

Servicekosten € 188,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, benedenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1991

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 84,78 m²

Inhoud 262 m³

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 1

 

Locatie

Ligging Aan bosrand

Aan rustige weg

Beschutte ligging

In centrum

In woonwijk

Nabij winkelcentrum

 

Uitrusting

Heeft een balkon Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond
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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.


