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Omschrijving 
 
Aan de Oude Molenstraat, met aan de voorzijde het Oranjekanaal, staat dit charmante vrijstaande 
woonhuis met coole parkeerkelder. 
De woning is gedateerd en heeft een renovatie nodig, maar is een fantastische basis om een fijn 
thuis te realiseren. 
 
Schoonoord is een landelijk dorp en is omgeven door verschillende natuurgebieden waar het 
heerlijk recreëren is. 
Het dorp heeft verschillende voorzieningen waaronder winkels, supermarkt, basisschool en 
verschillende sportvoorzieningen. Voortgezet onderwijs vind je op ca. 10 tot 15 km 
De ligging is centraal met uitvalswegen naar Emmen, Assen en Hoogeveen. 
 
De indeling is als volgt: 
 
Begane grond: 
Ruime entree/hal met trapopgang, toilet, woonkamer v.v. gaskachel, keuken met eenvoudig 
keukenblok, slaapkamer v.v. wastafel, stookruimte v.v. cv-ketel, wasmachine-aansluiting en 
toegang tot de kelder. 
 
Eerste verdieping: drie ruime slaapkamers waarvan één met toegang naar het inpandige balkon, 
eenvoudige badkamer v.v. wastafel, douche en toilet. 
 
Kelder: 
ruime garage, twee ruimtes te gebruiken als berging. 
 
Informatie: 
 
* bouwjaar 1963 
* energielabel G 
* vrij uitzicht 
* snelle aanvaarding mogelijk 
 
Enthousiast geworden? Bel, mail of app ons en we plannen graag een bezichtiging in. 
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Kenmerken 
 

Object gegevens 

Soort woning Eengezinswoning 

Type woning Vrijstaande woning 

Bouwjaar 1963 
 

 

Maten object 

Aantal kamers 7 kamers 

Aantal slaapkamers 4slaapkamer(s) 

Inhoud woning 490 m3 

Perceel oppervlakte 801 m2 

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie 

122 m2 

 

 

Details 

Isolatie Dubbel glas 

Warmwater C.V.-Ketel 

Schuur / berging Inpandig 

Kabel Nee 

Buitenzonwering Nee 
 

 

Tuin gegevens 

Tuin Tuin rondom 

Hoofdtuin Tuin rondom 

Kwaliteit Normaal 
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Locatie 
 

Adres gegevens 

Oude Molenstraat 4  
7848 BM  SCHOONOORD 

 
 
 
 

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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