
BINNENKIJKEN

CORNELIS DIRKSZPLEIN 40
EMMELOORD

VRAAGPRIJS € 279.500,- K.K.



OVER DE WONING

Soort woning  hoekappartement gelegen op de 3e etage
Bouwjaar  1997
Ligging  in centrum, in woonwijk, aan rustige weg, beschutte ligging,
  dichtbij school, dichtbij openbaar vervoer 
Woonoppervlakte  73 m²
Inhoud  220 m³
Totaal aantal kamers  3
Aantal slaapkamers  2
Loggia/balkon  gelegen op het zuidwesten
Energielabel  C



OMSCHRIJVING

In het hart van Emmeloord, op loopafstand van de 
vele voorzieningen in het centrum, horeca en de 
winkelstraat, staat het fraaie appartementencomplex 
‘Residentie Meeuwenstaete’. 
Het appartementencomplex is geliefd om zijn mooie 
uitstraling en de ligging aan de stadsgracht van 
Emmeloord. 
Het complex is v.v. videobeveiliging en een elek-
trische deuropener. In de kelder bevinden zich de 
bergingen en verder heeft het eigen overdekte 
parkeerplaatsen. Tevens is er voldoende openbare 
parkeerruimte bij het complex.
Vanuit het centrum is er een snelle verbinding naar de 
uitvalswegen A6 en N50. 

Op de derde etage van het complex hebben wij dit 
fijne hoekappartement welke bereikbaar is met de lift 
of de trap. 
De lichte, zonnige woonkamer heeft een sfeerhaard 
voor extra gezelligheid. 
De loggia/het balkon, welke gelegen is op het zuid-
westen, biedt een mooi uitzicht. 
Ook vanuit de woonkamer heb je fraai zicht over het 
plein en de stadsgracht.



INDELING
Entree, centrale hal met toegang tot de postbussen, 
de lift en het trappenhuis. Toegang tot het souterrain 
met eigen berging.

Indeling appartement:
Entree, hal, meterkast, wasruimte/CV ruimte, han-
gend toilet met fonteintje. Toegang tot de badkamer 
met ligbad, douchecabine, hangend toilet en was-
tafel. Twee slaapkamers v.v. laminaat en één v.v. een 
inbouwkast. Royale woonkamer met een parketvloer, 
open hoekkeuken v.v. granieten werkblad en diverse 
inbouwapparatuur. Vanuit de woonkamer toegang 
tot de loggia/balkon via een schuifpui.

Aandachtspunten:
- Fraai complex op goede locatie in het centrum van
   Emmeloord.
- Gunstig op de zon gelegen loggia/balkon.
- Complex v.v. een lift.
- Eigen berging in het souterrain.
- Eigen carport/parkeerplaats.
- Voldoende parkeergelegenheid rondom het
   appartement.







PLATTEGROND



KANTOORGEGEVENS

ERA Makelaardij Thijssen B.V.
Koningin Julianastraat 9
8302CC Emmeloord
0527-697768
info@makelaardijthijssen.nl


