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Omschrijving 
 
Royale vrijstaande woning - Riant perceel van 4.290 m2 groot - Slapen en baden op begane 
grond 
 
Aan de rustig gelegen Kloostermanswijk OZ, een doodlopende weg aan de rand van 
Klazienaveen, staat dit verrassend grote, vrijstaande huis met nummer 49. 
Een prachtig perceel met bovendien vrij uitzicht over de landerijen richting het natuurgebied 
Bargerveen. 
De woonomgeving is rustig en toch centraal, dichtbij voorzieningen. 
 
De woning is in de loop der jaren goed onderhouden. 
 
De indeling is als volgt: 
Ruime entree met mooie vide en ingang naar de (slaap)kamer met badkamer. 
Ruime woonkamer met open keuken 
De keuken is verzorgd en functioneel en uitgevoerd in een landelijke stijl. 
Via de keuken zijn de berging en garage te bereiken, ok kan vanaf die kant de badkamer/ 
slaapkamer benaderd worden. 
via de bijkeuken bereik je een verdere aanbouw en via deze aanbouw ook nog de grote schuur 
(18x12 !) met licht doorlatend dak. 
 
Op de eerste verdieping bevinden zich drie ruime slaapkamers en een grote ruimte waar nog 
meerdere slaapkamers gemaakt zouden kunnen worden. 
De badkamer op de eerste verdieping is netjes en modern. 
 
Slechts een bezichtiging van de woning, de locatie en de vergezichten ter plekke zullen u de juiste 
indruk geven. 
Wonen aan de Kloostermanswijk OZ betekent volop genieten van de rust, de ruimte in een huis 
dat u veel mogelijkheden biedt qua gebruik. 
 
Klazienaveen is een leuk en wat groter dorp met volop voorzieningen. Zo zijn er meerdere 
supermarkten en een uitgebreid winkelcentrum. 
En vlakbij is natuurlijk Emmen, de grote kern van de gelijknamige gemeente waar Klazienaveen 
ook deel van uit maakt. 
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Kenmerken 
 

Object gegevens 

Soort woning Eengezinswoning 

Type woning Vrijstaande woning 

Bouwjaar 1992 
 

 

Maten object 

Aantal kamers 7 kamers 

Aantal slaapkamers 4slaapkamer(s) 

Inhoud woning 1.300 m3 

Perceel oppervlakte 4.290 m2 

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie 

167 m2 

 

 

Details 

Ligging Aan rustige weg, vrij uitzicht, landelijk gelegen 

Isolatie Volledig geïsoleerd 

Schuur / berging Aangebouwd steen 

Kabel Nee 

Buitenzonwering Nee 
 

 

Tuin gegevens 

Tuin Tuin rondom 

Hoofdtuin Tuin rondom 

Kwaliteit Normaal 
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Locatie 
 

Adres gegevens 

Kloostermanswijk OZ 49  
7891 HC  KLAZIENAVEEN 

 
 
 
 

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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