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Omschrijving 
 
Uitstekende locatie – mooi gerenoveerd - Dubbele garage – Slapen & baden op de begane grond 
 
Op een mooi ruim perceel aan de Warmeerweg staat deze uitgebouwde, vrijstaande woning met 
dubbele garage. 
De woning is recent volledig gemoderniseerd en het buitenterrein is grotendeels bestraat. 
Het huis heeft zeer veel te bieden: een dubbele garage waarvan 1 is verbouwd tot kantoor met 
een aanbouw die geschikt is bijvoorbeeld als gastenverblijf/ bedrijfsruimte/ opslag etc. 
 
De woning: 
Entree, hal met trapopgang en meterkast. 
Via de hal is de woonkamer toegankelijk, via de woonkamer doorgang naar de keuken (2018) 
welke is voorzien van een keurige moderne complete inbouwkeuken. en vanuit de keuken 
toegang tot de kelder. 
Tweede hal met achter entree, ruimte met cv-ketel en wasmachine aansluitingen, toegangsdeuren 
richting toilet, badkamer en de slaapkamer (met inbouw kastruimte. 
 
Op de eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers, waarvan twee met een vaste kast. 
 
Garage & Tuin: 
Via de ruime oprit bereik je de dubbele garage. 
Aan de garages is een aanbouw geschikt voor kantoor of bergruimte, deze is zeer geschikt voor 
het stallen van een aanhanger. 
 
Ligging & Wijk: 
De ligging van de woning is perfect. Op een mooie plek in de Emmermeer. 
De basisscholen bevinden zich op loopafstand en ook kinderopvang bevindt zich op korte afstand. 
Het wijkwinkelcentrum is modern en biedt alle dagelijkse voorzieningen. 
Het centrum van Emmen ligt op nog geen 10 minuten fietsen. 
Een gezellig stadshart met een ruim winkelaanbod en veel horeca. 
Het Valtherbos grenst aan de wijk Emmermeer en is een prachtig bosgebied met een hunebed en 
heidevelden. 
Het bus- en treinstation ligt op fietsafstand. 
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Kenmerken 
 

Object gegevens 

Soort woning Eengezinswoning 

Type woning Vrijstaande woning 

Bouwjaar 1938 
 

 

Maten object 

Aantal kamers 5 kamers 

Aantal slaapkamers 4slaapkamer(s) 

Inhoud woning 420 m3 

Perceel oppervlakte 610 m2 

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie 

133 m2 

 

 

Details 

Isolatie Volledig geïsoleerd 

Warmwater C.V.-Ketel 

Schuur / berging Vrijstaand steen 

Kabel Nee 

Buitenzonwering Nee 
 

 

Tuin gegevens 

Tuin Tuin rondom 

Hoofdtuin Tuin rondom 

Kwaliteit Verzorgd 
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Locatie 
 

Adres gegevens 

Warmeerweg 32  
7815 HH  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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