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Omschrijving 
 
Goed onderhouden helft van een dubbel in de superkindvriendelijke woonwijk de Rietlanden. 
 
Het is goed wonen in de Rietlanden. 
De wijk heeft een ruim aanbod aan dagelijkse voorzieningen en basisscholen. 
Bovendien is het heerlijk rustig en zijn toch uitvalswegen en het centrum van Emmen snel een 
eenvoudig bereikbaar. 
Het recreatiegebied rondom de Rietplas leent zich uitstekend voor wandelingen, fietstochten en 
heeft bovendien een fantastische speeltuin voor de kinderen. 
's Zomers wordt hier volop aan het water gerecreëerd, gevaren en gezwommen. 
 
Indeling: 
 
Begane grond: 
ruime woonkamer met erker; open keuken met inbouwapparatuur; hal; toilet met hangtoilet en 
fonteintje; berging; garage. 
 
Eerste verdieping: drie slaapkamers van prima formaat; moderne badkamer v.v. douche, 
hangtoilet, wastafel met wastafelmeubel. 
 
Tweede verdieping: bergzolder met wasmachine-aansluiting en cv-ketel. 
 
Een groot dakvlak op zuid en ook een plat dak op de garage waardoor er uitmuntende 
mogelijkheden zijn voor zonnepanelen. 
 
Informatie: 
 
* Buitenzijde geschilderd in 2019 
* Binnenzijde geschilderd in 2021 
* Bouwjaar CV-ketel: 2017 
* Laatste onderhoud CV-ketel in 2022 
* Zonwering aan de achterzijde 
* Energielabel B 
* moderne badkamer 
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Kenmerken 
 

Object gegevens 

Soort woning Eengezinswoning 

Type woning 2-onder-1-kapwoning 

Bouwjaar 1988 
 

 

Maten object 

Aantal kamers 5 kamers 

Aantal slaapkamers 3slaapkamer(s) 

Inhoud woning 410 m3 

Perceel oppervlakte 297 m2 

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie 

121 m2 

 

 

Details 

Ligging Aan rustige weg, in woonwijk 

Isolatie Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas 

Warmwater C.V.-Ketel 

Kabel Nee 

Buitenzonwering Ja 
 

 

Tuin gegevens 

Tuin Achtertuin, voortuin 

Tuin diepte (cm) 1.200 

Tuin breedte (cm) 1.000 

Hoofdtuin Achtertuin 

Positie Zuid 

Kwaliteit Verzorgd 
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Locatie 
 

Adres gegevens 

Alpenkraai 51  
7827 JK  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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