
Te koop
WINSCHOTEN, Gassingel 38


Vraagprijs € 250.000,- K.K.

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



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

Soort:


Kamers:

Inhoud:


Woonoppervlakte:

Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:

Verwarming:


Isolatie:

1939

EENGEZINSWONING

6

897m³

236m²

475m²

26 m²

cv ketel

hr glas



Kenmerken

& specificaties

Overdracht

Vraagprijs € 250.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1939

Dakbedekking Bitumen

Dakpannen

Type dak Samengesteld

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 475 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 236 m²

Inhoud 897 m³

Oppervlakte overige inpandige ruimten 26 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

2 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 6 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 2

 

Locatie

Ligging In centrum

 

Tuin

Type Zijtuin

Hoofdtuin Ja





Omschrijving
VERRASSEND VEEL RUIMTE!




Deze geschakelde woning in het centrum van Winschoten biedt u de kans om wonen en 
werken te combineren. De woning is gelijkvloers met drie slaapkamers, twee badkamers en 
veel ruimte voor werken of hobby aan huis op de begane grond. Daarnaast is er nog een 
vierde slaapkamer gelegen op de eerste verdieping en vindt u een provisiekelder nabij de 
keuken. De mogelijke kantoorruimtes hebben een eigen ingang en biedt zodoende de 
mogelijkheid om mensen te ontvangen zonder dat zij uw privé ruimtes hoeven te betreden. 
Tevens kan er voor de deur geparkeerd worden aan de straat.




De woning is gelegen in het centrum van Winschoten, naast het voormalig St. Lucas 
ziekenhuis, op steenworp afstand van de Jumbo en Aldi die gelegen zijn aan de overzijde van 
de straat. Daarnaast kunt u cultuurhuis De Klinker zien vanuit de woonkamer. Hier vinden 
diverse theatervoorstellingen plaats, maar kunt u ook terecht voor de bibliotheek en enkele 
andere bijeenkomsten. Tevens heeft Winschoten onder andere de Langestraat, ooit de 
langste winkelstraat van Nederland, met een diversiteit aan winkels en horecavoorzieningen. 
En dat allemaal zo'n beetje in uw achtertuin. Alle gemakken binnen handbereik!






















Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie
GASSINGEL 38


Winschoten



Dollardlaan 93

9679 DD Scheemda




0597-792061


dick@makelaardijdickbaar.nl

makelaardijdickbaar.nl


