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Omschrijving 
 
Nu te koop in het mooie Valthe een vrijstaand woonhuis op een ruime kavel van 739 m2. 
Diverse bijgebouwtjes waaronder een garage/schuur met een inrit op de zijkant van de kavel. 
Voorzien van kunststof kozijnen, het pannendak is in 2014 vervangen en de platte daken zijn van 
2006. 
Het geheel is uitermate geschikt om nog meer zonnepanelen aan te leggen en een uitbouw 
behoort ook tot de mogelijkheden. 
 
Valthe is een charmant brinkdorp met rietgedekte boerderijen en klinkerweggetjes in een prachtige 
landelijke en bosrijke omgeving. In het dorp zijn onder andere een basisschool, restaurants en een 
bakkerij aanwezig. 
Meer uitgebreide voorzieningen treft u in het bijgelegen Odoorn en natuurlijk in de stad Emmen. 
 
Indeling: 
 
Begane grond: hal met toiletruimte; woonkamer met open keuken v.v. inbouwapparatuur; berging 
met wasmachine-aansluiting; moderne badkamer v.v. wastafel met wastafelmeubel en douche. 
 
Eerste verdieping: overloop met berging; 3 slaapkamers waarvan 2 met vaste kasten. 
 
Informatie: 
 
* Kunststof dakgoten en kozijnen 
* Zonnepanelen (2.800 wp, afgelopen jaar goed voor 2.500kwh) 
* Energielabel D 
* Pelletkachel aanwezig 
* Moderne badkamer op de begane grond. 
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Kenmerken 
 

Object gegevens 

Soort woning Eengezinswoning 

Type woning Vrijstaande woning 

Bouwjaar 1960 
 

 

Maten object 

Aantal kamers 4 kamers 

Aantal slaapkamers 3slaapkamer(s) 

Inhoud woning 320 m3 

Perceel oppervlakte 739 m2 

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie 

95 m2 

 

 

Details 

Isolatie Muurisolatie, Dubbel glas 

Warmwater C.V.-Ketel 

Schuur / berging Vrijstaand hout 

Kabel Nee 

Buitenzonwering Nee 
 

 

Tuin gegevens 

Tuin Tuin rondom 

Kwaliteit Verzorgd 
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Locatie 
 

Adres gegevens 

Spoorstraat 22  
7872 PT  VALTHE 

 
 
 
 

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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