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Omschrijving 
 
Wonen aan het water !! 
 
Aan de Grijskopspecht, in de Rietlanden, staat deze robuuste twee-onder-één-kap-woning. 
 
Wat een heerlijk huis! 
Hier kun je al je wensen afvinken: 
Fijne buurt, VIER ruime slaapkamers, luxe badkamer, eigen grote oprit, achtertuin grenzend aan 
het water. 
 
De ligging is prachtig, dichtbij de Rietplas in een mooie groene en rustige woonomgeving. 
Het betreft een degelijk, goed onderhouden huis met een neutrale, smaakvolle afwerking. 
 
De indeling is als volgt: 
 
Hal met garderobe, meterkast en trapopgang. 
Moderne toiletruimte met wc en fonteintje. 
 
De woonkamer is ruim en heeft een prachtige visgraat laminaatvloer met vloerverwarming. 
De keukenopstelling is smaakvol en tijdloos. 
Deze is voorzien van kookplaat, afzuigkap, oven, koel-vriescombinatie, vaatwasser en quooker. 
Naast de keuken bevindt zich de berging. 
 
Op de eerste verdieping bevinden zicht 3 slaapkamers en deze zijn stuk voor stuk ruim te 
noemen. 
Één van de slaapkamers biedt toegang tot het balkon aan de voorzijde. 
De tijdloze, zeer verzorgde badkamer is voorzien van inloopdouche, wastafel met wastafelmeubel 
en toilet. 
 
Middels de vaste trap bereik je de ruime tweede verdieping. 
Hier bevindt zich de vierde slaapkamer én een hobbyruimte. 
 
Achter de woning vind je een prachtig ruim terras met directe toegang tot het water. 
Hier kun je heerlijk zitten en genieten van de zon. 
 
Informatie: 
 
* achtertuin grenzend aan het water 
* energielabel B 
* zonnepanelen 
* moderne keuken vv inbouwapparatuur 
* woonkamer voorzien van vloerverwarming én mooie visgraat laminaatvloer 
* moderne badkamer 
* ruime oprit met plaats voor meerdere auto's 
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Bel, app of mail met ons kantoor en wij laten je graag deze woning zien ! 
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Kenmerken 
 

Object gegevens 

Soort woning Eengezinswoning 

Type woning 2-onder-1-kapwoning 

Bouwjaar 1997 
 

 

Maten object 

Aantal kamers 6 kamers 

Aantal slaapkamers 4slaapkamer(s) 

Inhoud woning 480 m3 

Perceel oppervlakte 354 m2 

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie 

163 m2 

 

 

Details 

Isolatie Volledig geïsoleerd 

Warmwater C.V.-Ketel 

Schuur / berging Aangebouwd steen 

Kabel Nee 

Buitenzonwering Nee 
 

 

Tuin gegevens 

Tuin Achtertuin, voortuin 

Tuin diepte (cm) 1.000 

Tuin breedte (cm) 1.300 

Hoofdtuin Achtertuin 

Positie West 

Kwaliteit Verzorgd 
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Locatie 
 

Adres gegevens 

Grijskopspecht 19  
7827 RE  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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