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Omschrijving 
 
In een groene en bosrijke omgeving gelegen hoekwoning met aangebouwde, bijkeuken, 
vrijstaande stenen berging, aangebouwde garage én carport/houten garage in de wijk 
Emmermeer. De dagelijkse voorzieningen in het centrum van Emmermeer treft u op zeer korte 
afstand van de woning, denk hierbij aan supermarkten, scholen en winkels. Daarnaast is het 
centrum van Emmen op circa 10 minuten fietsen gelegen. 
Het Valtherbos, waar u heerlijk kunt fietsen en wandelen, ligt tegenover de woning. 
 
Kortom: een ideale starterswoning met 3 slaapkamers nabij voorzieningen en het bos. 
 
Indeling: 
 
begane grond: entree met toilet en fonteintje, vaste kast, trapopgang, woonkamer met open 
keuken met gaskookplaat, afzuigkap, oven en koelkast, bijkeuken met achter entree. 
 
1everdieping: 2 slaapkamers, badkamer v.v. whirlpool, douchecabine, dubbele wastafel met 
wastafelmeubel, toilet. 
 
2e verdieping: bereikbaar via vaste trap: overloop, c.v. ruimte/bergruimte, slaapkamer met twee 
dakramen. 
 
Informatie: 
 
* kozijnen, ramen en deuren recent geschilderd 
* zonnepanelen geplaatst in 2020 (eigendom, fabrieksgarantie tot 2026) 
* badkamer uit 2018 voorzien van whirlpool 
* garage én carport/garage 
* platte daken vernieuwd in 2014 
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Kenmerken 
 

Object gegevens 

Soort woning Eengezinswoning 

Type woning Hoekwoning 

Bouwjaar 1971 
 

 

Maten object 

Aantal kamers 4 kamers 

Aantal slaapkamers 3slaapkamer(s) 

Inhoud woning 340 m3 

Perceel oppervlakte 203 m2 

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie 

116 m2 

 

 

Details 

Isolatie Muurisolatie 

Warmwater C.V.-Ketel 

Schuur / berging Vrijstaand steen 

Kabel Nee 

Buitenzonwering Ja 
 

 

Tuin gegevens 

Tuin Achtertuin, voortuin 

Tuin diepte (cm) 700 

Tuin breedte (cm) 600 

Hoofdtuin Achtertuin 

Positie Zuid 

Kwaliteit Normaal 
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Locatie 
 

Adres gegevens 

Valtherzandweg 54  
7815 AW  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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