
BINNENKIJKEN

VOLENDAMSTRAAT 53
EMMELOORD

VRAAGPRIJS € 274.500,- K.K.



OVER DE WONING

Soort woning  hoekwoning met garage
Bouwjaar  1980
Ligging  in woonwijk, aan rustige weg, dichtbij school, 
  dichtbij snelweg, dichtbij openbaar vervoer
Woonoppervlakte  113 m²
Perceeloppervlakte  362 m²
Inhoud  350 m³
Totaal aantal kamers  5
Aantal slaapkamers  4
Tuin  oosten, 55 m² (ook zijtuin en voortuin)
Energielabel  C



OMSCHRIJVING

In woonwijk ‘De Zuidert’ staat deze in 1980 
gebouwde hoekwoning met vier slaapkamers, ber-
ging én garage op een perceel van 181 m². 
Deze woning is uitermate geschikt om helemaal naar 
eigen idee en wens in te richten. 
In de wijk zitten een supermarkt, kapsalon, snackbar 
en basisscholen. 
De garage, die zich aan de straatzijde bevindt, is 
buitenom via een kanteldeur en loopdeur bereikbaar. 
Tevens is er een inpandige berging met zoldertje 
welke ook buitenom bereikbaar is. 
Op zolder is een 4e slaapkamer gemaakt en zijn er 
uitbreidingsmogelijkheden d.m.v. dakkapellen. 
De hoekwoning heeft zowel voor als achter een fijne 
tuin en aan zijkant is een overkapping gemaakt voor 
fietsen en de containers.



OMSCHRIJVING

De A6 en N50 zijn op 5 autominuten afstand. 
De Randstad is binnen een uur met de auto te 
bereiken. 
Voor een wandeling of spelactiviteit is er een park 
gelegen aan de rand van de wijk.

Emmeloord is het middelpunt van de 
Noordoostpolder en heeft een busstation, horeca-
plein met theater, bioscoop en gezellige winkelstraat. 
Het Emmelerbos heeft vele sportaccommodaties, 
een binnen- en buitenzwembad, een manege en een 
kinderboerderij. 
Net buiten Emmeloord bevindt zich recreatieplas 
Wellerwaard en de golfbaan. 
Vissersdorp Urk en Unesco Werelderfgoed 
Schokland liggen op ca. 12 km afstand. 
Voor een wandeling of fietstocht is het Kuinderbos 
en Voorsterbos op korte afstand.
De uitvalswegen naar de A6/N50 bereik je met de 
auto in nog geen 5 minuten.



INDELING
Begane grond:
Entree/hal met meterkast, deur naar open hoek-
keuken v.v. inbouwapparatuur; gaskookplaat, koel-
kast, spoelbak, oven en magnetron (beide recent 
vervangen). 
Tuingerichte woonkamer v.v. laminaat. 
Trapkast en deur naar portaal waarin het toilet en de 
trapopgang. 
Vanuit de woonkamer een tuindeur naar de tuin en 
het terras. 
Inpandige berging met zoldertje en aangebouwde 
garage/berging.

Eerste verdieping:
Overloop met 3 slaapkamers, allen v.v. laminaat. 
Badkamer met douchecabine, wastafelmeubel, 
designradiator en aansluiting/mogelijkheid voor een 
wasmachine.

Tweede verdieping:
Vaste trap, voorzolder met Velux dakraam en CV 
opstelling (recent vervangen), 4e slaapkamer met 
draaikiep raam. 
Gehele zolder is v.v. knieschotten met schuifdeuren.

Aandachtspunten:
-4 Slaapkamers.
-Inpandige berging met zolder én aangebouwde
  garage.
-Voorzieningen op loopafstand in de wijk.
-Gunstig gelegen t.o.v. uitvalswegen.
-Volledig v.v. dubbel glas.
-Energielabel C.







KADASTRALE KAART

Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 7 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
5011

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: Volendamstraat 53



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KANTOORGEGEVENS

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


