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Omschrijving 
 
Een royaal appartement op de zesde verdieping van appartementencomplex De Kievitsval. 
Hier heb je een prachtig uitzicht op de Emmerdennen. 
 
Dichtbij het vernieuwde en complete winkelcentrum van Emmerhout en op slechts 5 minuten 
fietsen vanaf het gezellige centrum van Emmen. In Emmen vind je het Atlas theater, het 
Raadhuisplein, het Rensenpark en een groot aanbod van winkels en horeca. Verder bevinden zich 
het NS-station, het ziekenhuis en diverse scholen in de nabijheid. 
 
Een heerlijk, rustig plekje in het prachtige bosgebied de Emmerdennen. 
 
De indeling is als volgt: 
 
Keurige entree met bellentableau, videofooninstallatie en brievenbus, afgesloten hal met 
trappenhuis en lift. 
 
Toegangsdeur naar het appartement. Royale hal met garderobe. Toiletruimte met toilet en 
fonteintje. Aangrenzend de berging met CV ketel. Vanuit de hal heeft u toegang tot de woonkamer 
en tot twee slaapkamers en een badkamer. 
 
De woonkamer is mooi ruim en licht (50m2 en met de zijkamer erbij zelfs 74m2 !) en biedt toegang 
tot het ruime balkon. Het is voorzien van een mooie eiken parketvloer. 
 
Dichte keuken voorzien van een hoekopstelling. 
Vanuit de keuken is een voorraadkast/ berging met wasmachineaansluiting toegankelijk. 
 
Het appartement heeft drie slaapkamers. Twee hiervan hebben toegang tot het balkon. De 
zijkamer kan eventueel ook als slaapkamer met balkon gebruikt worden. 
 
Het appartement heeft twee badkamers. Eén badkamer is uitgerust met ligbad, douche, toilet en 
dubbele wastafel. 
De andere badkamer is iets kleiner en is uitgerust met douche, toilet en wastafel. 
Deze badkamers zijn in goede en grotendeels originele staat en kan je dus naar eigen smaak en 
inzicht moderniseren. 
 
Op de begane grond van het gebouw heeft u toegang tot een eigen berging, ideaal voor fietsen. 
 
Ook is er de mogelijkheid om een garagebox bij te kopen voor een nader te bepalen bedrag. 
 
Het complex heeft een actieve en gezonde VVE. Het gebouw en de omliggende tuin worden goed 
onderhouden en zien er zeer verzorgd uit. 
 
Informatie: 
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* Prachtig uitzicht over de Emmerdennen 
* Woonkamer voorzien van mooie parketvloer 
* Ruim balkon over de gehele breedte van het appartement 
* Twee badkamers aanwezig 
* CV ketel is 11 jaar oud; laatste onderhoud in 2023 
* Energielabel B 
* Servicekosten € 325 per maand 
* Eigen berging op de begane grond 
* Mogelijkheid om garagebox bij te kopen 
* Gezonde en actieve vereniging van eigenaren aanwezig 
 
 
Neem contact op met ons en wij laten je graag dit mooi gelegen appartement zien ! 
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Kenmerken 
 

Object gegevens 

Soort appartement Portiekflat 

Open portiek Nee 

Bouwjaar 1980 
 

 

Maten object 

Aantal kamers 4 kamers 

Aantal slaapkamers 3slaapkamer(s) 

Inhoud woning 540 m3 

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie 

180 m2 

 

 

Details 

Ligging Aan bosrand, in woonwijk, beschutte ligging, in bosrijke omgeving 

Isolatie Dubbel glas 

Warmwater C.V.-Ketel 

Schuur / berging Inpandig 

Kabel Nee 

Buitenzonwering Nee 
 

 

Tuin gegevens 

Tuin Geen tuin 
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Locatie 
 

Adres gegevens 

Laan van de Eekharst 60  
7823 AR  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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