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Omschrijving 
 
Fraaie en zeer goed onderhouden vrijstaande woning met riante tuin op zuid, gelegen in de wijk 
Barger Oosterveld. 
 
Barger Oosterveld ligt op korte afstand van Emmen en heeft diverse voorzieningen waaronder een 
openbare en rooms-katholieke basisschool, supermarkt met postagentschap en diverse winkels 
en horecagelegenheden. 
De vele voorzieningen die Emmen te bieden heeft liggen op fietsafstand; winkels, zwembad, 
ziekenhuis, treinstation, scholen, Wildlands, Atlas theater etc. 
Voor natuurliefhebbers ligt het Oosterbos in de directe omgeving. Hier kun je heerlijk fietsen en 
wandelen. 
 
De indeling is als volgt: 
 
Begane grond: entree, hal, toilet, meterkast, slaap/studeerkamer, woonkamer met gashaard, 
ruime woonkeuken, bijkeuken, garage 
 
Eerste verdieping: overloop/vide, drie slaapkamers en een ruime badkamer. Deze badkamer is 
voorzien van ligbad, dubbel wastafelmeubel, douche met glazen douchewand, toilet en 
designradiator. 
 
Er is een stenen schuur/garage aangebouwd met daarboven nog een (slaap)kamer. 
 
* Woonoppervlakte 170 m2, perceeloppervlakte 626 m2 
* Verwarming middels CV combiketel (Intergas HRE 2013) 
* Kunststof kozijnen en deuren met HR++ isolatieglas 
* Rondom Keralit gevelbekleding 
* Veel bergruimte 
* Parkeren op eigen terrein 
* Dubbele garage 
* Carport 
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Kenmerken 
 

Object gegevens 

Soort woning Eengezinswoning 

Type woning Vrijstaande woning 

Bouwjaar 1982 
 

 

Maten object 

Aantal kamers 6 kamers 

Aantal slaapkamers 5slaapkamer(s) 

Inhoud woning 580 m3 

Perceel oppervlakte 626 m2 

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie 

170 m2 

 

 

Details 

Ligging Aan rustige weg, in woonwijk, vrij uitzicht, beschutte ligging 

Isolatie Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie 

Warmwater C.V.-Ketel 

Schuur / berging Aangebouwd steen 

Kabel Nee 

Buitenzonwering Nee 
 

 

Tuin gegevens 

Tuin Achtertuin, voortuin, tuin rondom 

Tuin diepte (cm) 1.300 

Tuin breedte (cm) 1.500 

Hoofdtuin Achtertuin 

Positie Zuid 

Kwaliteit Verzorgd 
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Locatie 
 

Adres gegevens 

Iemenkorf 8  
7826 EB  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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