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Omschrijving 
 
INSTAPKLAAR !! 
 
Zeer mooi verzorgde moderne tussenwoning in Coevorden. 
 
De woning is gelegen op een toplocatie in de populaire woonwijk "Buitenvree". Het plekje is super 
in een kindvriendelijke buurt, op zo'n vijf fietsminuten van de stad met al zijn voorzieningen. Een 
speeltuin, scholen en sportvoorzieningen zijn in de directe omgeving. 
In de tuin is een mooie overkapping gecreëerd, waar je 's avonds heerlijk kunt zitten. 
 
Indeling: 
 
Begane grond: Entree/hal; toiletruimte met hangtoilet; woonkamer voorzien van fraaie visgraat 
vloer; half open keuken met hoekopsteling en voorzien van gasfornuis, afzuigkap, 
combimagnetron, koelkast, vaatwasser en fraaie zwarte keukenkraan; berging 
 
Eerste verdieping: overloop; 3 slaapkamers; moderne badkamer met ligbad, douche, hangtoilet, 
wastafel met meubel. 
 
Zolder: 1 slaapkamer 
 
Kortom: een superleuke, goed verzorgde, moderne instapklare woning. 
 
Bel, mail of app ons en we laten je graag deze woning zien !! 
 
Informatie: 
 
* Schilderwerk is zeer recent gedaan 
* Bouwjaar CV ketel is 2020 
* Moderne badkamer 
* Moderne hoekkeuken voorzien van inbouwapparatuur 
* Begane grond voorzien van zeer mooie visgraat pvc vloer 
* Energielabel B 
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Kenmerken 
 

Object gegevens 

Soort woning Eengezinswoning 

Type woning Tussenwoning 

Bouwjaar 1979 
 

 

Maten object 

Aantal kamers 5 kamers 

Aantal slaapkamers 4slaapkamer(s) 

Inhoud woning 360 m3 

Perceel oppervlakte 137 m2 

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie 

114 m2 

 

 

Details 

Ligging In woonwijk 

Isolatie Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas 

Warmwater C.V.-Ketel 

Schuur / berging Aangebouwd hout 

Kabel Nee 

Buitenzonwering Nee 
 

 

Tuin gegevens 

Tuin Achtertuin, voortuin 

Tuin diepte (cm) 900 

Tuin breedte (cm) 350 

Hoofdtuin Achtertuin 

Positie West 

Kwaliteit Normaal 
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Locatie 
 

Adres gegevens 

van Twickelolaan 29  
7742 WS  COEVORDEN 

 
 
 
 

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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