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OVER DE WONING

Soort woning  hoekwoning met vrijstaande stenen berging
Bouwjaar  1975
Ligging  in woonwijk, aan rustige weg, dichtbij school
Woonoppervlakte  124 m²
Perceeloppervlakte  178 m²
Inhoud  385 m³
Totaal aantal kamers  5
Aantal slaapkamers  4
Tuin  oosten, 78 m²
Energielabel  C



OMSCHRIJVING

In woonwijk Emmeloord-West staat deze keurige 
hoekwoning met 4 ruime slaapkamers en een vrij-
staande stenen berging. Deze perfect onderhouden 
woning ligt op een hoek van een hofje met speelge-
legenheid, dus ook ideaal voor een gezin met jonge 
kinderen. Er is voldoende parkeerruimte naast de 
deur op de direct aangrenzende parkeerplaats. Op 
loopafstand van basisscholen, wijkpark en het buurt-
winkelcentrum met supermarkt. Verder ligt de woning 
op fietsafstand van het centrum van Emmeloord met 
al zijn voorzieningen en ook de aansluiting op de A6 
en N50 is prima.
De woning ziet er keurig uit en heeft veel fijne extra’s; 
in de loop der jaren is er het één en ander gereno-
veerd. Zo zijn de badkamer en het toilet vernieuwd 
(2018). Ook zijn het dak, de gevels en de vloer recent 
na geïsoleerd. Op de zolder is een ruime slaap/werk-
kamer gecreëerd (2022). De begane grond en de 1e 
verdieping zijn v.v. kunststof kozijnen en HR++ glas en 
de woonkamer heeft een pellet kachel (2019) voor 
extra warmte en sfeer. 
Zowel de voor- als achtertuin zijn verzorgd en onder-
houden. De achtertuin heeft een overkapping/
loungeruimte achter op het perceel. Tuin is gelegen 
op het oosten met een eigen ingang en biedt veel 
privacy.
In de woning is veel aandacht besteed aan details en 
afwerking door de bewoners, dus kom zeker kijken 
naar deze fijne ruime en comfortabele woning!



INDELING
Begane grond:
Hal/entree met trapopgang, meterkast en hangend 
toilet met fonteintje. Woonkamer met open keuken in 
hoogglans wit v.v. een barretje en met 4-pits gas-
fornuis met oven (Bosch), afzuigkap en vaatwasser 
(Bosch). Tuindeur naar het terras/tuin aan de ach-
terzijde van de woning. Ruime overkapping/lounge-
ruimte. Stenen berging aan voorzijde van de woning.

1e Etage:
Overloop, drie ruime slaapkamers en badkamer met 
extra royale douchecabine, 2e toilet en wastafel met 
meubel. Vaste trap naar de 2e etage.

2e Etage:
Voorzolder, keurig afgewerkte en ruime geïso-
leerde zolderkamer v.v. dakraam en knieschotten. 
Extra kamer v.v. dakraam met opstelling CV-ketel 
(Remeha, 2015) en opstelling witgoed. Bergruimte.

Aandachtspunten:
-Keurig afgewerkte en ruime hoekwoning.
-Aandacht voor details, afwerking en isolatie.
-Dak, gevels en vloer na geïsoleerd.
-Kunststof kozijnen en HR++ glas.
-Pellet kachel (2019).
-Loungeruimte achterop het perceel.
-Energielabel C.
-Gunstige ligging t.o.v. scholen, winkels en
  uitvalswegen.
-Gezellige en kindvriendelijk buurt.









KADASTRALE KAART

Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 24 januari 2023
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
8555

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: Vecht 17



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KANTOORGEGEVENS

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


