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VRAAGPRIJS € 262.500,- K.K.



OVER DE WONING

Soort woning  hoekwoning 
Bouwjaar  1972
Ligging  in woonwijk, aan rustige weg, vrij uitzicht, dichtbij school,
  dichtbij snelweg
Woonoppervlakte  98 m²
Perceeloppervlakte  141 m²
Inhoud  335 m³
Totaal aantal kamers  5
Aantal slaapkamers  4
Tuin  oosten, 60 m²
Energielabel  C



OMSCHRIJVING

Wat een gouden plek! In Emmeloord-West staat 
deze ruime hoekwoning met 4 slaapkamers. Vanuit 
het keukenraam heb je fantastisch vrij uitzicht over 
het polderlandschap! De woning ligt in een kindvrien-
delijke woonwijk en aan een rustige doodlopende 
straat.

Deze mooie gerenoveerde woning biedt veel privacy 
en leuke extra’s. Zo is de berging bij de hal getrokken 
en v.v. een grote schuifkastenwand. Naast de extra 
4e slaapkamer op de 2e etage is er een ruime inloop-
kast op de 1e etage gemaakt! De lichte woonkamer 
met schuifpui en fraaie RVS spiltrap, is tuingericht en 
ook hier zit je heerlijk privé. De onderhoudsvriende-
lijke achtertuin met eigen ingang is gelegen op het 
oosten. Achterin de tuin staat een houten tuinhuis en 
door de ligging kun je vrijwel de gehele dag genieten 
van de zon op je terras. 
Er is ruim voldoende parkeerruimte voor de deur en 
op de aangrenzende parkeerplaatsen. 

Op loopafstand van basisscholen, het ziekenhuis en 
een buurtwinkelcentrum met o.a. een supermarkt. 
Verder ligt de woning op fietsafstand van het cen-
trum van Emmeloord met al zijn voorzieningen en 
ook de aansluiting op de A6 en N50 is prima.

Kom snel kijken bij deze heerlijke, rustig gelegen, 
ruime hoekwoning!



INDELING
Begane grond:
Ruime hal/entree met glas pui, meterkast en han-
gend toilet met fonteintje. Grote schuifkasten-
wand, luik met toegang naar de berging. Lichte 
ruime woonkamer met schuifpui naar de achtertuin. 
Straatgerichte, open keuken met uitzicht over de lan-
derijen (!) en v.v. 5-pits gasfornuis met grote brede 
oven, afzuigkap (Whirlpool), vaatwasser (Atag), dub-
bele spoelbak met douchekraan. Moderne eigen-
tijdse RVS spiltrap naar de 1e etage. 

1e Etage:
Overloop, 3 ruime slaapkamers én grote inloopkast 
bereikbaar via de overloop. Badkamer v.v. waskom 
met meubel, hangend toilet, designradiator en 
inloopdouche met stortdouche. Vaste trap naar de 
2e etage.

2e Etage:
Voorzolder v.v. dakraam met aansluiting witgoed en 
opstelling CV-ketel (Ferolli, 2015). Bergruimte. Ruime 
4e slaapkamer v.v. 2 grote Velux dakramen.

Aandachtspunten:
-Ruime hoekwoning met 4 slaapkamers én walk-in
  closet.
-Prachtig uitzicht over de landerijen.
-Rustige doodlopende straat, bereikbaar met de
  auto.
-Benedenverdieping v.v. dubbel glas.
-Energielabel C.
-Veel parkeerruimte voor en naast de woning.









KADASTRALE KAART

Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 14 februari 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
8655

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: Distelstraat 27



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KANTOORGEGEVENS

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


