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VOLENDAMSTRAAT 27
EMMELOORD

VRAAGPRIJS € 232.500,- K.K.



OVER DE WONING

Soort woning  tussenwoning met vrijstaande stenen berging
Bouwjaar  1980
Ligging  in woonwijk, aan rustige weg, dichtbij school, 
  dichtbij snelweg, dichtbij openbaar vervoer
Woonoppervlakte  104 m²
Perceeloppervlakte  155 m²
Inhoud  337 m³
Totaal aantal kamers  4
Aantal slaapkamers  3
Tuin  zuiden, 62 m²
Energielabel  B



OMSCHRIJVING

Starters opgelet! 
Op een prima locatie in woonwijk ‘De Zuidert’ staat 
deze leuke tussenwoning met 3 slaapkamers en een 
vrijstaande stenen berging. 
Deze goed onderhouden starterswoning ligt in een 
rustige straat, vlakbij een speeltuintje dus ook ideaal 
voor een jong gezin. 
De woning is uitermate geschikt om helemaal naar 
eigen idee en wens in te richten.
Verder kan er op zolder eenvoudig een 4e slaapka-
mer worden gemaakt. 
De ruimte is nu al v.v. 2 grote Velux dakramen 
en er zijn uitbreidingsmogelijkheden d.m.v. bijv. 
dakkapellen.

De achtertuin ligt op het zonnige zuiden, heeft een 
achterom en biedt veel privacy. 
De woning ligt op loop- en fietsafstand van het 
centrum met alle voorzieningen en de wijk heeft een 
heerlijk park met waterpartijen voor een wandeling of 
recreatie. 
Verder heeft wijk ‘De Zuidert’ een eigen moderne 
supermarkt, een kapsalon, snackbar en basisscholen.
Aansluiting op de A6 en N50 zijn op 5 minuten 
afstand en de Randstad of Leeuwarden/Groningen 
zijn dan ook binnen een uur met de auto te bereiken.



OMSCHRIJVING

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/mountainbiken is 
het Kuinderbos en Voorsterbos op korte afstand. 



INDELING
Begane grond:
Entree/hal, meterkast, toilet met fonteintje. 
Woonkamer v.v. een massief houten parketvloer, 
trapkast, halfopen keuken v.v. inductiekookplaat 
(nieuw), vlakscherm, magnetron (2021), koel-vries 
combinatie. Vanuit de keuken een tuindeur naar de 
zonnige achtertuin en het terras. De schuur/stenen 
berging staat los van de woning.

Eerste verdieping:
Overloop, 3 slaapkamers, badkamer v.v. ligbad, dou-
che en wastafel en 2e toilet.

Tweede verdieping:
Vaste trap, zolder v.v. 2 Velux dakramen, opstel-
ling CV ketel en aansluiting voor de wasmachine en 
droger.

Aandachtspunten:
-Leuke starterswoning naar eigen idee in te richten.
-Op loopafstand van het centrum.
-Voorzieningen in de wijk.
-Gunstig gelegen t.o.v. uitvalswegen.
-Benedenverdieping dubbel glas.
-Achtertuin op het zuiden met veel privacy.
-Energielabel B.







KADASTRALE KAART

Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 16 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
4982

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 27



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KANTOORGEGEVENS

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


