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Omschrijving 
 
Op een fantastische plek gelegen half vrijstaande woning aan de rand van het centrum van 
Emmen. 
Hier wonen betekent maximaal profiteren van alle voorzieningen dichtbij én toch heel rustig 
wonen. 
Het gezellige en vernieuwde stadshart van Emmen ligt op loopafstand. 
Uitvalswegen zijn ook gemakkelijk en snel te bereiken. 
Diverse basisscholen, middelbare scholen en het ziekenhuis; al deze voorzieningen bevinden zich 
op nog geen 5 minuten lopen. 
 
De woning heeft een gedateerd interieur, maar is buitenom op een paar puntjes na goed 
onderhouden. 
Dat betekent dus een unieke kans om de woning geheel naar eigen smaak te renoveren. 
Verder krijgt u een mooie begane grond met extra kamer en een serre, op de verdieping vier 
slaapkamers een badkamer en een vaste trap naar een ruime bergzolder. 
 
De indeling is als volgt: 
Hal, entree met meterkast, trapopgang en toegang tot de kelder. Toiletruimte met fonteintje en 
toilet. 
Door de breedte van de woning zijn de diverse kamers heel prettig van formaat. 
Aan de voorzijde van de woning bevindt zich de woonkamer en een extra kamer die geschikt is als 
study, speelkamer of bibliotheek en aan de tuinzijde een open keuken. 
Op de eerste verdieping zijn vier slaapkamers, een slaapkamer heeft toegang tot het balkon aan 
de achterzijde van de woning. 
Verder een eenvoudige badkamer en een vaste trap naar zolder. Op deze verdieping kan een 
logeerkamer gerealiseerd worden of een slaapkamer (alleen geschikt voor een kind vanwege de 
lage plafondhoogte). 
 
Door het fijne formaat van de tuin is er altijd een plek in de zon of juist in de schaduw te vinden. 
 
-Fenomenale ligging 
-Ruime woning met dito tuin 
-Provinciaal monument 
-Het dak is onlangs vernieuwd. 
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Kenmerken 
 

Object gegevens 

Soort woning Eengezinswoning 

Type woning 2-onder-1-kapwoning 

Bouwjaar 1953 
 

 

Maten object 

Aantal kamers 5 kamers 

Aantal slaapkamers 4slaapkamer(s) 

Inhoud woning 400 m3 

Perceel oppervlakte 374 m2 

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie 

117 m2 

 

 

Details 

Ligging Aan rustige weg, in centrum, beschutte ligging 

Isolatie Dakisolatie, Dubbel glas 

Warmwater C.V.-Ketel 

Schuur / berging Vrijstaand steen 

Kabel Nee 

Buitenzonwering Nee 
 

 

Tuin gegevens 

Tuin Achtertuin, voortuin 

Tuin diepte (cm) 10 

Tuin breedte (cm) 12 

Hoofdtuin Achtertuin 

Positie Noord, West 

Kwaliteit Verzorgd 
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Locatie 
 

Adres gegevens 

Meijerswegje 22  
7822 JE  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. 

 



 

Bentum Dragtstra Makelaars 
Sterrenkamp 1 b 

7811 HA, EMMEN 
Tel: 0591-614422 

E-mail: emmen@bentumdragtstra.nl 
www.bentumdragtstra.nl 

 

 
Meijerswegje 22 - 7822 JE  Emmen 

 
Uit de verkregen informatie van verkoper is deze brochure door ons met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. 

Voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie zijn wij niet aansprakelijk 

 
 

 

 
 

 



 

Bentum Dragtstra Makelaars 
Sterrenkamp 1 b 

7811 HA, EMMEN 
Tel: 0591-614422 

E-mail: emmen@bentumdragtstra.nl 
www.bentumdragtstra.nl 

 

 
Meijerswegje 22 - 7822 JE  Emmen 

 
Uit de verkregen informatie van verkoper is deze brochure door ons met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. 

Voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie zijn wij niet aansprakelijk 

 
 

 

 
 

 



 

Bentum Dragtstra Makelaars 
Sterrenkamp 1 b 

7811 HA, EMMEN 
Tel: 0591-614422 

E-mail: emmen@bentumdragtstra.nl 
www.bentumdragtstra.nl 

 

 
Meijerswegje 22 - 7822 JE  Emmen 

 
Uit de verkregen informatie van verkoper is deze brochure door ons met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. 

Voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie zijn wij niet aansprakelijk 

 
 

 

 
 

 



 

Bentum Dragtstra Makelaars 
Sterrenkamp 1 b 

7811 HA, EMMEN 
Tel: 0591-614422 

E-mail: emmen@bentumdragtstra.nl 
www.bentumdragtstra.nl 

 

 
Meijerswegje 22 - 7822 JE  Emmen 

 
Uit de verkregen informatie van verkoper is deze brochure door ons met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. 

Voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie zijn wij niet aansprakelijk 

 
 

 

 
 

 



 

Bentum Dragtstra Makelaars 
Sterrenkamp 1 b 

7811 HA, EMMEN 
Tel: 0591-614422 

E-mail: emmen@bentumdragtstra.nl 
www.bentumdragtstra.nl 

 

 
Meijerswegje 22 - 7822 JE  Emmen 

 
Uit de verkregen informatie van verkoper is deze brochure door ons met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. 

Voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie zijn wij niet aansprakelijk 

 
 

 

 
 

 



 

Bentum Dragtstra Makelaars 
Sterrenkamp 1 b 

7811 HA, EMMEN 
Tel: 0591-614422 

E-mail: emmen@bentumdragtstra.nl 
www.bentumdragtstra.nl 

 

 
Meijerswegje 22 - 7822 JE  Emmen 

 
Uit de verkregen informatie van verkoper is deze brochure door ons met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. 

Voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie zijn wij niet aansprakelijk 

 
 

 

 
 

 



 

Bentum Dragtstra Makelaars 
Sterrenkamp 1 b 

7811 HA, EMMEN 
Tel: 0591-614422 

E-mail: emmen@bentumdragtstra.nl 
www.bentumdragtstra.nl 

 

 
Meijerswegje 22 - 7822 JE  Emmen 

 
Uit de verkregen informatie van verkoper is deze brochure door ons met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. 

Voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie zijn wij niet aansprakelijk 

 
 

 

 
 

 



 

Bentum Dragtstra Makelaars 
Sterrenkamp 1 b 

7811 HA, EMMEN 
Tel: 0591-614422 

E-mail: emmen@bentumdragtstra.nl 
www.bentumdragtstra.nl 

 

 
Meijerswegje 22 - 7822 JE  Emmen 

 
Uit de verkregen informatie van verkoper is deze brochure door ons met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. 

Voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie zijn wij niet aansprakelijk 

 
 

 

 
 

 



 

Bentum Dragtstra Makelaars 
Sterrenkamp 1 b 

7811 HA, EMMEN 
Tel: 0591-614422 

E-mail: emmen@bentumdragtstra.nl 
www.bentumdragtstra.nl 

 

 
Meijerswegje 22 - 7822 JE  Emmen 

 
Uit de verkregen informatie van verkoper is deze brochure door ons met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. 

Voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie zijn wij niet aansprakelijk 

 
 

 

 
 

 



 

Bentum Dragtstra Makelaars 
Sterrenkamp 1 b 

7811 HA, EMMEN 
Tel: 0591-614422 

E-mail: emmen@bentumdragtstra.nl 
www.bentumdragtstra.nl 

 

 
Meijerswegje 22 - 7822 JE  Emmen 

 
Uit de verkregen informatie van verkoper is deze brochure door ons met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. 

Voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie zijn wij niet aansprakelijk 

 
 

 

 
 

 



 

Bentum Dragtstra Makelaars 
Sterrenkamp 1 b 

7811 HA, EMMEN 
Tel: 0591-614422 

E-mail: emmen@bentumdragtstra.nl 
www.bentumdragtstra.nl 

 

 
Meijerswegje 22 - 7822 JE  Emmen 

 
Uit de verkregen informatie van verkoper is deze brochure door ons met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. 

Voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie zijn wij niet aansprakelijk 

 
 

 

 
 

 



 

Bentum Dragtstra Makelaars 
Sterrenkamp 1 b 

7811 HA, EMMEN 
Tel: 0591-614422 

E-mail: emmen@bentumdragtstra.nl 
www.bentumdragtstra.nl 

 

 
Meijerswegje 22 - 7822 JE  Emmen 

 
Uit de verkregen informatie van verkoper is deze brochure door ons met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. 

Voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie zijn wij niet aansprakelijk 

 
 

 

 
 

 



 

Bentum Dragtstra Makelaars 
Sterrenkamp 1 b 

7811 HA, EMMEN 
Tel: 0591-614422 

E-mail: emmen@bentumdragtstra.nl 
www.bentumdragtstra.nl 

 

 
Meijerswegje 22 - 7822 JE  Emmen 

 
Uit de verkregen informatie van verkoper is deze brochure door ons met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. 

Voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie zijn wij niet aansprakelijk 

 
 

 

 
 

 



 

Bentum Dragtstra Makelaars 
Sterrenkamp 1 b 

7811 HA, EMMEN 
Tel: 0591-614422 

E-mail: emmen@bentumdragtstra.nl 
www.bentumdragtstra.nl 

 

 
Meijerswegje 22 - 7822 JE  Emmen 

 
Uit de verkregen informatie van verkoper is deze brochure door ons met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. 

Voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie zijn wij niet aansprakelijk 

 
 

 

 
 

 



 

Bentum Dragtstra Makelaars 
Sterrenkamp 1 b 

7811 HA, EMMEN 
Tel: 0591-614422 

E-mail: emmen@bentumdragtstra.nl 
www.bentumdragtstra.nl 

 

 
Meijerswegje 22 - 7822 JE  Emmen 

 
Uit de verkregen informatie van verkoper is deze brochure door ons met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. 

Voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie zijn wij niet aansprakelijk 

 
 

 

 
 

 



 

Bentum Dragtstra Makelaars 
Sterrenkamp 1 b 

7811 HA, EMMEN 
Tel: 0591-614422 

E-mail: emmen@bentumdragtstra.nl 
www.bentumdragtstra.nl 

 

 
Meijerswegje 22 - 7822 JE  Emmen 

 
Uit de verkregen informatie van verkoper is deze brochure door ons met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. 

Voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie zijn wij niet aansprakelijk 

 

 
 
 

 
 
 
  

 


