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Omschrijving 
 
In dit moderne appartementencomplex aan de Wilhelminastraat hebben we een prachtig 
appartement beschikbaar. 
 
Het appartement is gelegen op de bovenste laag en beschikt over een balkon op het westen én 
een riant zonneterras. 
In het fijne gebouw 'De Oude Drukkerij' is het goed wonen! 
De ligging aan de rand van het centrum, nabij werkelijk alle voorzieningen en toch heel rustig, is 
bijzonder prettig. 
Het complex wordt goed onderhouden en heeft een unieke opzet. 
 
De indeling is als volgt: 
 
Ruime, verzorgde entree met bellentableau en brievenbussen. 
Er is een lift van goed formaat aanwezig evenals een trappenhuis. 
Het appartement is gelegen op de vierde verdieping. 
U komt aan op een prachtige, lichte, atriumachtige galerij. 
 
Uw eigen voordeur bereikt u via deze galerij. 
Het appartement heeft een mooie brede hal. 
De woonkamer is prettig ruim en is eenvoudig in te delen. Het grote raam biedt een mooi uitzicht 
en zorgt voor veel lichtinval. 
Doordat er een elektrisch bedienbaar screen aanwezig is, kunt u eventueel hinderlijk zonlicht 
buiten houden. 
De keuken is uitgevoerd is uitgevoerd in een hoekopstelling en heeft een neutrale, eigentijdse stijl. 
Deze is voorzien van diverse inbouwapparatuur. 
 
Beide slaapkamers zijn van een goed, functioneel formaat. 
Één hiervan is te bereiken via de woonkamer en biedt toegang tot het balkon. 
De tweede slaapkamer is toegankelijk via de hal. 
 
De badkamer is opvallend royaal en van alle gemakken voorzien (tweede toilet, 
wasmachineaansluiting, grote inloopdouche en wastafel). 
Vanuit de hal is tevens een separate toiletruimte en berging toegankelijk. 
In de berging bevinden zich de cv-ketel, verdeler voor de vloerverwarming en de 
warmteterugwinunit. 
 
Het balkon is gelegen op het westen. U heeft vanaf het balkon mooi uitzicht op het centrum van 
Emmen en kunt hier genieten van middag- en avondzon. 
Het zonneterras is via de galerij bereikbaar en deels overdekt. De vaste kast die toegankelijk is 
vanaf dit terras kan bijvoorbeeld plaats bieden aan stoelkussens of terrasmeubilair. 
 
In de kelder bevindt zich een berging én een eigen parkeerplaats. 
De parkeerkelder is ruim van opzet en net als het gehele gebouw ook zeer verzorgd. 
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De VvE wordt professioneel beheerd en is gezond. 
De maandelijkse bijdrage is € 157,07. 
Het complex wordt goed onderhouden en zorgvuldig gebruikt. 
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Kenmerken 
 

Object gegevens 

Soort appartement Portiekflat 

Open portiek Nee 

Bouwjaar 2010 
 

 

Maten object 

Aantal kamers 3 kamers 

Aantal slaapkamers 2slaapkamer(s) 

Inhoud woning 300 m3 

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie 

95 m2 

 

 

Details 

Isolatie Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas 

Warmwater C.V.-Ketel 

Schuur / berging Inpandig 

Kabel Ja 

Buitenzonwering Ja 
 

 

Tuin gegevens 

Tuin Geen tuin 
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Locatie 
 

Adres gegevens 

Wilhelminastraat 97 G  
7811 JN  EMMEN 

 
 
 
 

Bankgarantie/waarborgsom 
 

Wij willen u er op wijzen dat bij het sluiten van een koopovereenkomst een bankgarantie of waarborgsom wordt 

gevraagd ter grootte van 10 % van de koopsom.  

De bankgarantie of waarborgsom wordt van de koper verlangd in het kader van een zekerheidsstelling. De koper 

dient de bankgarantie/ waarborgsom binnen 6 weken na de mondelinge overeenstemming bij de desbetreffende 

notaris te deponeren. 

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met onze makelaar en/ of hypotheekadviseur. Zij zijn graag 
bereid het voorgaande nader toe te lichten.  
 
Indien u via ons kantoor een hypotheek afsluit, kan onze hypotheekadviseur de bankgarantie/waarborgsom 
kostenloos voor u regelen. 
 
Voor een onafhankelijk en deskundig hypotheekadvies kunt u bellen met ons kantoor.  
 

Maakt u gerust vrijblijvend een afspraak. 
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