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OVER DE WONING

Soort woning  tussenwoning met riante uitbouw aan de achterzijde
Bouwjaar  1985
Ligging  in woonwijk, aan rustige weg, dichtbij school, dichtbij 
  openbaar vervoer, dichtbij snelweg
Woonoppervlakte  111 m²
Perceeloppervlakte  176 m²
Inhoud  345 m³
Totaal aantal kamers  5
Aantal slaapkamers  4
Tuin  zuiden, 78 m²
Energielabel  C



OMSCHRIJVING

In woonwijk ‘De Zuidert’ staat deze zeer royale en 
goed onderhouden woning met riante uitbouw aan 
de achterzijde.
Deze fijne gezinswoning heeft veel pluspunten; zo is 
de woning over de gehele breedte aan de achterzijde 
uitgebouwd (2008). En mede door de glazen achter-
pui is zo een heerlijke lichte en tuingerichte woonka-
mer ontstaan. 
Via de openslaande tuindeuren wandel je de zonnige 
achtertuin in, welke op het zuiden is gelegen. Fraai 
aangelegd met borders en een heerlijk terras.

Verder is de gehele begane grond v.v. vloerverwar-
ming en is in 2020 vrijwel de hele woning v.v. HR++ 
glas. 
Op de 2e etage is, tevens over de gehele breedte, 
een kunststof dakkapel geplaatst waardoor een 
ruime 4e slaapkamer is ontstaan.
De moderne open keuken is v.v. een riant kookeiland 
en alle inbouwapparatuur. 
Achterop het perceel staat een geïsoleerde stenen 
schuur (2008) v.v. elektra en dubbel glas. Ideaal voor 
een klusser of gewoon als berging.



OMSCHRIJVING

De Zuidert is een fijne groene wijk v.v. alle basisvoor-
zieningen zoals een supermarkt, kapsalon, snackbar 
en basisscholen. 
Het centrum van Emmeloord ligt op loopafstand en 
ook de A6 en N50 zijn op 5 minuten afstand. 
De Randstad of juist het noorden is binnen een uur 
met de auto te bereiken. 
Aan de rand van de wijk ligt het wijkpark voor een 
wandeling of spelactiviteit met de kinderen of hond! 

Nieuwsgierig geworden naar deze fijne woning met 
veel extra’s? 
Maak dan snel een afspraak en kom kijken!



INDELING
Begane grond:
Entree/hal, meterkast, hangend toilet met fonteintje, 
trapopgang. Uitgebouwde woonkamer v.v. plavuizen 
met vloerverwarming. Straatgerichte, open keuken 
met kookeiland en veel kastruimte, v.v. keramische 
kookplaat, oven, koelkast, vaatwasser en afzuig-
kap. Trapkast/provisieruimte in de woonkamer. 
Openslaande tuindeuren naar de achtertuin.

Eerste etage:
Overloop, 3 slaapkamers; 1 slaapkamer v.v. nieuw 
laminaat, slaapkamer voorzijde v.v. knieschotten voor 
extra berging. Ruime uitgebouwde badkamer v.v. 
bubbelbad, inloopdouche, wastafel, hangend toilet 
en kunststof Velux dakraam.

Tweede etage:
Vaste trap, voorzolder met opstelling witgoed 
en CV-ketel (2017) en extra bergruimte. Ruime 
slaapkamer met dakkapel over gehele breedte. 
Knieschotten voor bergruimte.

Aandachtspunten:
-Aanbouw achterzijde over de gehele breedte.
-Heerlijk achtertuin op het zuiden.
-Vloerverwarming op de begane grond.
-Volledig geïsoleerd en HR++ glas.
-Moderne keuken met kookeiland.
-Riante en lichte badkamer.
-Dakkapel (2006) op de tweede etage.
-Energielabel C.







KADASTRALE KAART

Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 11 november 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
11032

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: scheerwoldestraat



PLATTEGROND
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PLATTEGROND



KANTOORGEGEVENS

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


