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Omschrijving 
 
WILT U UITZICHT OVER DE MOOISTE TUIN VAN NOORD-NEDERLAND? 
 
Een prachtig zeer goed onderhouden penthouse op de 8e verdieping gelegen in hartje centrum 
Emmen. Vanuit het appartement kunt u genieten van een prachtig uitzicht over Emmen. Het 
penthouse is modern en licht ingericht en beschikt over 4 balkons en een groot dakterras van 
30m². 
 
In de afgesloten kelder bevindt zich de berging en een eigen parkeerplaats. 
 
Indeling:  
hal, entree, toilet, grote zonnige woonkamer van 50m² met schuifpui naar het dakterras met 
zonnige ligging op het zuiden, half open luxe inbouwkeuken in lichte kleurstelling voorzien van 
diverse inbouwapparatuur, ruime en zonnige serre (20m²), 3 slaapkamers (waarvan één met 
walk-in closet), 2 moderne luxe badkamers; vanuit slaapkamer is een van de badkamers 
toegankelijk, voorzien van whirlpoolbad, dubbele wastafel en luxe douchecabine met Turks 
stoombad.  
De tweede badkamer beschikt over een meubel met dubbele wastafel, toilet en douchecabine. 
 
Info: 
Panoramisch uitzicht over Emmen, en elk vertrek biedt toegang tot een van de balkons. Midden in 
het centrum gelegen met alle winkels, dierentuin en andere voorzieningen op loopafstand. 
 
Kortom, een penthouse voorzien van luxe die u gezien moet hebben! 
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Kenmerken 
 

Object gegevens 

Soort appartement Penthouse 

Open portiek Nee 

Bouwjaar 1980 
 

 

Maten object 

Aantal kamers 4 kamers 

Aantal slaapkamers 3slaapkamer(s) 

Inhoud woning 500 m3 

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie 

180 m2 

Woonkamer 50 m2 
 

 

Details 

Ligging In centrum, vrij uitzicht 

Verwarming C.V.-Ketel 

Isolatie Dubbel glas 

Warmwater Centrale voorziening 

Schuur / berging Inpandig 

Kabel Ja 

Buitenzonwering Nee 
 

 

Tuin gegevens 

Tuin Geen tuin 
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Locatie 
 

Adres gegevens 

Matissepassage 62  
7811 DT  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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