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OVER DE WONING

Soort woning  vrijstaande woning met dubbele garage en praktijkruimte
Bouwjaar  1970
Ligging  in woonwijk, aan rustige weg, dichtbij school, 
  dichtbij openbaar vervoer, dichtbij snelweg
Woonoppervlakte  286 m²
Perceeloppervlakte  1032 m²
Inhoud  1061 m³
Totaal aantal kamers  9
Aantal slaapkamers  5
Tuin  rondom
Energielabel  D



OMSCHRIJVING

Riante, onder architectuur gebouwde, vrijstaande 
woning met dubbele garage, praktijkruimte en veel 
mogelijkheden!

Op een fijne centrale plek in Emmeloord-West staat 
deze bijzondere woning met praktijkruimte. Nabij het 
centrum gelegen, op loopafstand van scholen en het 
buurtwinkelcentrum met supermarkt. Deze woning 
is gebouwd in 1970 en staat op een ruim perceel van 
maar liefst 1.032 m² eigen grond. 
De lichte, ruime en tuingerichte woonkamer heeft 
een gezellige open haard en een schuifpui naar 
het terras/tuin. De eetkamer biedt toegang tot de 
halfopen keuken. Verder is er een ruime, inpandige 
garage met elektrische overheaddeur en plaats 
voor 2 auto’s. De fraai aangelegde tuin ligt rondom 
de woning en de tuin aan de achterzijde is deels 
ommuurd en heeft dus enorm veel privacy.



OMSCHRIJVING

De voormalige praktijkruimte heeft een eigen toe-
gang en is op verschillende manieren te gebruiken. 
Wonen, een B&B of een praktijk/bedrijf aan huis 
behoren zeker tot de mogelijkheden. Op dit moment 
bestaat het uit 3 praktijkruimtes met daarbij een bij-
keuken en een separaat toilet. 

Op de 1e etage bevinden zich maar liefst 5 ruime 
slaapkamers, 2 badkamers en een zeer ruim dakter-
ras van circa 61 m² welke op het westen gelegen is.

Al met al een heerlijk ruim huis met volop privacy en 
met heel veel mogelijkheden. Ben je nieuwsgierig 
geworden, maak dan snel een afspraak en kom kijken!
De woning is snel over te dragen. 



INDELING
Begane grond woning:
Entree/hal, meterkast, toilet en garderobe, toegang 
tot de ruime lichte woonkamer met open haard en 
schuifpui naar de tuin. Trapopgang naar de eerste 
etage. Aparte eetkamer met aansluitend de half 
open keuken. Via de bijkeuken, welke is v.v. een keu-
kenblok, is de toegang tot de inpandige garage. 

1e Etage woning:
Ruime overloop, ruime berging met opstelling 
CV-ketel, separaat toilet. Badkamer met douche, 
wastafel en aansluiting witgoed. Maar liefst 5 slaap-
kamers met eigen wastafel. De ouderslaapkamer 
heeft een eigen badkamer en suite met inloopdou-
che, dubbele wastafel en toilet. Het zeer ruime dak-
terras is te bereiken vanuit 2 slaapkamers. 

Praktijkruimte:
Entree/hal, toegang tot praktijkruimte 1. Vanuit de hal 
toegang tot praktijkruimte 2 en vandaar uit toegang 
tot het toilet. Toegang tot de bijkeuken. Vanuit de 
centrale hal, een tussenhal en de bijkeuken, toegang 
tot praktijkruimte 3.

Aandachtspunten:
-Royale, onder architectuur gebouwde, vrijstaande
  woning.
-Woning en praktijkruimte, allebei met eigen
  toegang.
-Mogelijkheid tot bijv. praktijk aan huis, mantelzorg of
  B&B.
-Mogelijkheid tot levensloopbestendig wonen. 
-5 Slaapkamers en 2 badkamers op de eerste etage.
-Gunstig gelegen t.o.v. de uitvalswegen.
-Dubbele garage.

















KADASTRALE KAART

Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 8 september 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Noordoostpolder
AZ
2125

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Kaspischestraat 1



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KANTOORGEGEVENS

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


