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Kenmerken

& specificaties
Overdracht

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1978

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Dakisolatie

Dubbel glas

Muurisolatie

Spouwmuren

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 585 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 144 m²

Inhoud 527 m³

Oppervlakte overige inpandige ruimten 18 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

CV ketel

CV ketel Remeha Calenta

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2008

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel



Kenmerken

& specificaties
Verwarmingssysteem Centrale verwarming


Open haard

Heeft een open haard Ja

Heeft een rookkanaal Ja

Heeft een dakraam Ja

Heeft zonwering Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

Eigendom Eigen grond



Omschrijving
Op één van de mooiste plekjes in de Hagenbuurt gelegen 2-onder-1 kapwoning met 
aangebouwde bijkeuken en garage. Het perceel van 585 m2 grenst aan de zij- en achterkant aan 
een waterpartij en biedt u de mogelijkheid tot het plaatsen van een steiger en terras aan het 
water!

De ruime woning heeft een woonoppervlak van 144 m2 en beschikt over 4 slaapkamers, 
waarvan 1 op de 2e verdieping. Vanuit de zonnige woonkamer heeft u vrij uitzicht over de 
omgeving. De woning dient gemoderniseerd te worden.




In de originele brochure uit 1978 wordt de woning als "Vrij-en-Blij huis" omschreven. Dat deze 
omschrijving juist is hebben de eigenaren dubbel en dwars bewezen; zij zijn nooit meer verhuisd 
en hebben er vanaf de bouw met veel plezier gewoond! De kindvriendelijke omgeving met de 
scholen op loopafstand heeft hier zeker zijn steentje aan bijgedragen.




Kortom een royale woning op een uitstekende locatie met vele mogelijkheden! U bent van harte 
uitgenodigd om dit zelf allemaal te ervaren!




Indeling

Entree/hal, meterkast, vaste kast, toiletruimte v.v. staand toilet en fonteintje, L-vormige 
zonnige woonkamer met open haard, half open keuken v.v. L-vormig keukenblok met div. 
inbouwapparatuur: 4-pits gaskookplaat, oven, koelkast en afzuigkap, bijkeuken v.v. een 
keukenblok, wasmachineaansluiting en achterdeur, binnendoor naar de garage




Eerste verdieping

Overloop, badkamer v.v. douchecabine, 2e toilet, ligbad en wastafel, 3 ruime slaapkamers




Tweede verdieping

Overloop, vaste kast met C.V.-ketel, slaapkamer




Bijzonderheden

Open haard in de woonkamer (houtgestookt).

Buitenschilderwerk 2020.

Dak- & muurisolatie vanuit de bouw (1978).

Houtwerk dakgoot voorzijde vernieuwd.

Zonneschermen aan voorzijde (woonkamer).

C.V.-ketel Remeha Calenta (ca. 2008) eigendom.

De woning is goed onderhouden, maar intern gedateerd.

Momenteel wordt het perceel grenzend aan de waterpartij niet gebruikt.

Unieke locatie t.o.v. de dichtbij gelegen scholen en kinderopvang.

Het centrum van Stadskanaal en alle noodzakelijke voorzieningen liggen op fietsafstand.
































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart
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Rapport
Inhoud

1   Algemeen

2   Disclaimer

1 Algemeen

Bij het Bodemloket is geen informatie voor deze locatie beschikbaar over bodemonderzoek en/of sanering.
Mogelijk is informatie beschikbaar bij gemeente, omgevingsdienst of provincie.

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen 
gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen 
historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te 
krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de 
informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie 
van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de 
gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze 
helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.

Bodemloket Rapport 
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Energielabel woningen
Registratienummer
972496257

Datum registratie
24-09-2022

Geldig tot
22-09-2032

Status
Definitief

Deze woning
heeft energielabel C

Isolatie

1

2

3

4

5

6

Gevels

Gevelpanelen

Daken

Vloeren

Ramen

Buitendeuren

Installaties Hoofdsysteem
Verbetering
aanbevolen?

7

8

9

10

11

12

Verwarming

Warm water

Zonneboiler

Ventilatie

Koeling

Zonnepanelen

HR-107 ketel

Combiketel

Niet aanwezig

Natuurlijke ventilatie via ramen en/of roosters

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Deze woning wordt verwarmd via een aardgasaansluiting

Warmtebehoefte
in de wintermaanden

Laag Gemiddeld Hoog

Risico op hoge
binnentemperaturen
in de zomermaanden

Laag Hoog

Aandeel hernieuwbare
energie

0,0 %

Toelichtingen en aanbevelingen vindt u op pagina 2 en verder

Over deze woning

Adres

Eikenhage 9 

9501VD Stadskanaal

BAG-ID: 0037010000367426

Detailaanduiding Bouwjaar 1978

Compactheid 1,61

Vloeroppervlakte 144 m²

Woningtype

Twee-onder-één kap

Opnamedetails

Naam

R. Groefsema

Examennummer

55151228

Certificaathouder

1energielabel

Inschrijfnummer

SKGIKOB.012382 

KvK-nummer

72787104

Certificerende instelling

SKGIKOB

Soort opname

Basisopname

Stamp

Stamp



 

 

 

 

WIST U DAT? 

 

Wij ook uw hypotheek kunnen verzorgen? 
 

Marjan Kruiter zorgt binnen ons bedrijf voor de hypotheken en verzekeringen. Ze is een 

onafhankelijke hypotheekadviseur. In haar portefeuille zitten 25 hypotheekverstrekkers. Daardoor is 

er altijd een hypotheek die bij u past! 

Waarom onze klanten kiezen voor Sisters Assurantiën B.V.: 

• Onafhankelijk hypotheekadvies 

• Geen kosten vooraf 

• Scherpe tarieven voor starters 

• Eerlijk en persoonlijk advies 

• Intensieve begeleiding (ze gaat mee naar de notaris) 

• Beschikking over meerdere hypotheekverstrekkers (waaronder ABN AMRO, ING en 
RABO) 

• Op Advieskeuze.nl geven klanten een 9,7! 
 

 


