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Omschrijving 
 
Goed onderhouden 3-kamer appartement in een verzorgd complex met lift en voldoende 
parkeerruimte. Het complex is gebouwd omstreeks 1996. Het appartement is gelegen op de 4e 
verdieping. De berging bevindt zich in het souterrain. 
 
Vanuit de woonkamer en het balkon heeft u een weids uitzicht over de Es. Gelegen aan de rand 
van Emmermeer op fietsafstand van Emmen centrum, het station en Adventure Zoo Wildlands. De 
wijk Emmermeer heeft een eigen winkelcentrum dat op loopafstand ligt. 
 
De indeling is als volgt: Entree, slaapkamer, keuken, berging, ruim toilet met doorgang naar de 
badkamer, woonkamer, slaapkamer met toegang tot badkamer. Ter plaatse van de woonkamer is 
een balkon aanwezig. 
 
Het balkon is op het zuidwesten gesitueerd, de keuken en badkamer zijn eenvoudig maar goed 
functioneel. 
 
Bijzonderheden: 
- appartement met lift 
- berging in souterrain 
- 2 slaapkamers 
- balkon op zuidwest 
- VVE bijdrage is ca € 124 per maand 
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Kenmerken 
 

Object gegevens 

Soort appartement Galerijflat 

Open portiek Nee 

Bouwjaar 1996 
 

 

Maten object 

Aantal kamers 3 kamers 

Aantal slaapkamers 2slaapkamer(s) 

Inhoud woning 200 m3 

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie 

73 m2 

 

 

Details 

Ligging In woonwijk, vrij uitzicht 

Warmwater C.V.-Ketel 

Schuur / berging Box 

Kabel Nee 

Buitenzonwering Nee 
 

 

Tuin gegevens 

Tuin Geen tuin 
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Locatie 
 

Adres gegevens 

Wolfsklauw 89  
7815 KL  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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