
BINNENKIJKEN

BUNSCHOTENLAAN 13
EMMELOORD

VRAAGPRIJS € 335.000,- K.K.



OVER DE WONING

Soort woning  geschakelde 2-onder-1 kap woning met inpandige, 
  verwarmde garage 
Bouwjaar  1987
Ligging  in woonwijk, aan rustige weg, dichtbij school, dichtbij
  openbaar vervoer, dichtbij snelweg
Woonoppervlakte  112 m²
Perceeloppervlakte  204 m²
Inhoud  353 m³
Totaal aantal kamers  5
Aantal slaapkamers  3
Tuin  zuiden, 72 m²
Energielabel  C



OMSCHRIJVING

In woonwijk De Zuidert staat deze keurig onderhou-
den, geschakelde 2-onder-1 kap woning met inpan-
dige, verwarmde garage. Deze mooi gesitueerde 
woning is gebouwd in 1987 en heeft een kantoor op 
de begane grond. Deze ruimte kan ook prima dienst-
doen als bijkeuken of slaapkamer, levensloopbesten-
dig wonen is hier dus mogelijk.
Op de eerste etage bevinden zich twee ruime slaap-
kamers, waarvan één slaapkamer over de gehele 
breedte dakkapellen heeft en de andere slaapka-
mer tevens met dakkapel en loggia. Van de ene 
slaapkamer is eenvoudig weer twee slaapkamers te 
maken. De derde ruime slaapkamer bevindt zich op 
de tweede etage. De speels ingerichte achtertuin ligt 
op het zonnige zuiden en biedt veel privacy. Verder 
heeft deze woning fijne extra’s zoals triple glas op de 
begane grond, een vernieuwde meterkast en een 
onderhoudsarme gevel van Keralit.
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 spelactivi-
teit met de kinderen of de hond.
Benieuwd naar deze verzorgde en leuke woning? 
Bel of mail voor meer informatie of een afspraak voor 
bezichtiging!



INDELING
Begane grond:
Entree/hal, vernieuwde meterkast, hangend toilet 
met fonteintje, trapopgang. L-vormige woonka-
mer v.v. eikenhouten vloer. Open keuken v.v. 5-pits 
gasfornuis, afzuiger, vaatwasser, oven (alles Bosch). 
Tuindeur naar de keurig aangelegde tuin. Toegang 
tot kantoor (verwarmd) met deur naar de tuin en 
deur naar de verwarmde garage/berging v.v. beton-
nen vloer met keukenblok en aansluiting witgoed. 

Eerste etage:
Overloop, 2 ruime slaapkamers (voorheen 3), uitge-
bouwde badkamer v.v. wastafel met meubel, ligbad, 
douche en hangend toilet.

Tweede etage:
Vaste trap, ruime slaapkamer met groot Velux 
dakraam, kast met opstelling CV ketel (2017), 
bergruimte.

Aandachtspunten:
-Achtertuin op het zuiden met veel privacy.
-Gunstig gelegen t.o.v. uitvalswegen.
-Mogelijkheid tot levensloopbestendig wonen.
-Volledig geïsoleerd, triple glas begane grond.
-Vernieuwde meterkast.
-Onderhoudsarme gevel van Keralit.
-Zonwering achterzijde beneden.
-Dakkapel horren en elektrische screens.
-Energielabel C.









KADASTRALE KAART

Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 13 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
6159

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: bunschotenlaan



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KANTOORGEGEVENS

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


