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Omschrijving 
 
Dit is een bieden vanaf prijs en is bedoeld om via onderhandeling tot overeenstemming te komen! 
 
Wát een prachtige, idyllische plek! Gelegen aan het Oranjekanaal en met vanuit de achtertuin een 
weids landelijk uitzicht. De Verlengde Bladderswijk is een rustige straat. U woont hier vrij, maar 
toch dichtbij het gezellige en complete centrum van Klazienaveen. 
 
De woning is goed onderhouden en daardoor in tiptop staat. In 2016 is uitgebouwd en hierdoor is 
zowel een slaapkamer en als een extra badkamer op de begane grond gecreëerd. De fijne mooie, 
open woonkamer en keuken zijn goed van formaat en prettige ruimtes. 
 
De tuin is gelegen op het zuidwesten. Er staat een stenen schuur in de achtertuin en een 
overkapping met berging aan de rand van het perceel. 
De garage is gelegen direct bij de oprit en ideaal voor het stallen van auto of bijvoorbeeld boot of 
motor. 
De grote vijver, fraaie rododendron en de niveau verschillen geven de tuin veel sfeer en karakter. 
 
De indeling is als volgt: 
 
Entree, hal met trapopgang, meterkast, doorgang naar de badkamer. Deze is voorzien van luxe 
douche, designradiator, wastafelmeubel, toilet en vloerverwarming. 
De woonkamer ligt aan de voorzijde en kijkt uit over het Oranjekanaal. 
Tijdens het koken kijkt u uit over de fantastische achtertuin. De woonkeuken biedt plaats aan een 
ruime eettafel. 
De opstelling is voorzien van diverse inbouwapparatuur en veel kastruimte. 
Direct grenzend aan de keuken, treft u de bijkeuken aan met de witgoedaansluitingen en een 
buitendeur. 
De slaapkamer op de begane grond is aangebouwd en heeft een eigen badkamer met bad, toilet 
en wastafelmeubel. 
Deze badkamer is uitgevoerd in een neutrale lichte kleurstelling. Ideaal is de ruime vaste kast in 
de slaapkamer. 
 
Op de eerste verdieping zijn drie fijne, knusse slaapkamers. 
Ook is hier diverse ingebouwde kastruimte. 
 
-fantastische ligging 
-kunststof kozijnen (2016) 
-riante tuin 
-mooie ruimtes 
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Kenmerken 
 

Object gegevens 

Soort woning Eengezinswoning 

Type woning Vrijstaande woning 

Bouwjaar 1930 
 

 

Maten object 

Aantal kamers 5 kamers 

Aantal slaapkamers 4slaapkamer(s) 

Inhoud woning 350 m3 

Perceel oppervlakte 1.461 m2 

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie 

120 m2 

 

 

Details 

Kabel Ja 

Buitenzonwering Nee 
 

 

Tuin gegevens 

Tuin Achtertuin, voortuin, zijtuin 

Tuin diepte (cm) 6.000 

Tuin breedte (cm) 1.800 

Hoofdtuin Achtertuin 

Positie Zuid, West 

Kwaliteit Normaal 
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Locatie 
 

Adres gegevens 

Verlengde Bladderswijk WZ 
5  
7891 AM  KLAZIENAVEEN 

 
 
 
 

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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