
Te koop
WINSCHOTEN, Melkweg 3


Vraagprijs € 340.000,- K.K.

0597-792061 | dick@makelaardijdickbaar.nl | makelaardijdickbaar.nl



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

Soort:


Kamers:

Inhoud:


Woonoppervlakte:

Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:

Verwarming:


Isolatie:

2010

EENGEZINSWONING

4

585m³

160m²

258m²

35

cvketel, warmteterugwininstallatie

dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, 
volledig geisoleerd, dubbel glas, hr++ 
glas



Omschrijving
Gelegen op rustige locatie, maar toch nabij vele voorzieningen. Deze twee-onder-een 
kapwoning is gelegen nabij het Sterrenbos, het treinstation en het centrum van Winschoten. 
Winschoten is één van de drie steden die de provincie Groningen telt. Ook door de 
aanwezigheid van de vele voorzieningen en de centrumfunctie die het voor de regio vervult, 
kun je opmaken dat het een van de grotere kernen van de regio is. Het centrum van 
Winschoten kent een diversiteit aan winkels en horeca. En ook een avondje naar het theater 
behoort tot de mogelijkheden. Verder zijn er vele sportvereniging gevestigd, verdeeld over 
heel Winschoten. Zo is er in elk deel van de stad wel iets te vinden. Maar heerlijk ontspannend 
wandelen door het park, met fiets- en wandelbrug als verbinding met Blauwestad, is ook 
zeker aan te raden. Struin langs de kinderboerderij, door het Rosarium of maak de oversteek 
naar de Blauwestad. Kortom, een grote diversiteit aan vertier en dat ruim binnen een kwartier!




De woning is ideaal voor een gezin. Drie ruime slaapkamers op de eerste verdieping en een 
zolder waar zo nog een of twee kamers gerealiseerd kunnen worden. Een speel- of werkplek 
behoort hier natuurlijk ook tot de mogelijkheden. De woonkamer is ruim van opzet en staat 
dankzij de tuindeuren direct in verbinding met de knusse tuin. En wat te denken van de grote 
garage? Met wat stuurmanskunsten kunt u er wellicht twee auto's overdekt parkeren. En 
anders heeft u naast één auto nog de nodige ruimte voor een werkbank, de fietsen, 
tuingereedschap et cetera. Ruime, relatief jonge woning gelegen op een rustige locatie nabij 
vele voorzieningen. Is dat wat u zoekt? Maak dan een afspraak voor een bezichtiging.
















Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie
MELKWEG 3


Winschoten



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder

Tuinhuis/buitenberging X

Vijver

Broeikas

Vlaggenmast

Zonnepanelen X

 

Woning

Alarminstallatie

Schotel/antenne

Brievenbus

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X

Screens

Rolluiken/zonwering buiten

Zonwering binnen X

Vliegenhorren

 

Raamdecoratie, te weten

Gordijnrails X

Gordijnen X

Rolgordijnen

Vitrages

Jaloezieën/lamellen

 

Vloerdecoratie, te weten

Vloerbedekking/linoleum

Parketvloer/laminaat X

 

Warmwatervoorziening / CV

CV met toebehoren X

Close-in boiler

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Geiser

Thermostaat X

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X

Airconditioning

Kokend waterkraan

 

Open haard, houtkachel

(Voorzet) open haard

Allesbrander

Kachels

 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

Keukenmeubel X

(Combi)magnetron X

Gaskookplaat/keramische plaat/inductie/fornuis X

Oven X

Vaatwasser X

Afzuigkap/schouw X

Koelkast/vrieskast

Wasmachine

Wasdroger

 

Verlichting, te weten

Inbouwverlichting / dimmers X

Opbouwverlichting X

 

(Losse) kasten, legplanken, te weten

Losse kast(en)

Boeken/legplanken X

Werkbank in schuur/garage X

Vast bureau X

Spiegelwanden

 

Sanitaire voorzieningen

Badkameraccessoires X

Wastafel(s) X

Toiletaccessoires X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Veiligheidsschakelaar wasautomaat

Waterslot wasautomaat

Sauna

 

Telefoontoestel/-installatie

Telefoontoestellen

Telefooninstallatie

 

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten

Radiatorafwerking

Voorzetramen

Isolatievoorzieningen

 

Overige zaken, te weten:

Schilderijophangsysteem

Lijst van zaken



Dollardlaan 93

9679 DD Scheemda




0597-792061


dick@makelaardijdickbaar.nl

makelaardijdickbaar.nl


