
Te koop

MUSSELKANAAL
Marktkade 43

Vraagprijs

€ 159.000,- K.K.

0599-650232 | info@makelaardijsisters.nl

makelaardijsisters.nl



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1920




Soort:


EENGEZINSWONING




kamers:

3




Inhoud:

230m³




Woonoppervlakte:


78m²




Perceeloppervlakte:

178m²




Overige inpandige ruimte:







Gebouwgebonden buitenruimte:

2m²




Externe bergruimte:


-




Energielabel

G



Kenmerken

& specificaties
Overdracht

Vraagprijs € 159.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1920

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Dakisolatie

Dubbel glas

Muurisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 178 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 78 m²

Inhoud 230 m³

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 2 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Energieverbruik

Energielabel G

 

CV ketel

CV ketel Remeha

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2009

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 



Kenmerken

& specificaties
Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft een dakraam Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond



Omschrijving
LEUKE SFEERVOLLE STARTERSWONING op een uitstekende locatie op loopafstand van het 
centrum van Musselkanaal! De woning is gelegen aan de rustige kadekant en beschikt over een 
ruime woonkamer, woonkeuken, moderne badkamer en 2 slaapkamers op de 1e verdieping. De 
privacy biedende tuin is voorzien van een terras.




Indeling

Achterentree, bijkeuken v.v. wasmachine aansluiting en CV-ketel, toiletruimte met staand toilet 
en fonteintje, moderne badkamer met wastafel en douchecabine, trap naar 1e verdieping, 
woonkeuken met keukenblok v.v. combi-magnetron, 4-pits gaskookplaat, afzuigkap en 
vaatwasser, vaste provisiekast, ruime lichte woonkamer




Eerste verdieping

Royale overloop met bergruimte en dakraam, 2 slaapkamers




Bijzonderheden

Fundering vernieuwd 2021.

Moderne badkamer 2022.

Tuin is in augustus 2022 vernieuwd.

Nieuw voegwerk voorgevel november 2022.

Houten gevelbekleding 2021.

Laminaatvloer in woonkeuken en woonkamer.

In de bijkeuken ligt een plavuizenvloer.

Bodemisolatie middels schelpen en vlokken 2021.

In de tuin bevindt zich een kleine overkapping.

Kozijn achterste slaapkamer vernieuwd in 2021.

2 dakramen vernieuwd in 2021.

CV-ketel Remeha 2009 eigendom.

































Plattegrond



Plattegrond



Locatie

op de 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

Onstwedde
C
14292

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: Lukhver



































Energielabel woning

Marktkade 43 

9581AS Musselkanaal

BAG-ID: 0037010000376572

Energielabel G
Registratienummer
Datum van registratie
Geldig tot

764341730
20-10-2020
20-10-2030

Veel besparingsmogelijkheden

Weinig besparingsmogelijkheden

Overzicht woningkenmerken

1. Woningtype Twee onder een kap

Bouwperiode vóór 1946

Woonoppervlakte t/m 80 m²

2. Glas woonruimte(s) Dubbel glas

Glas slaapruimte(s) Dubbel glas

3. Gevelisolatie Gevel niet extra geïsoleerd

4. Dakisolatie Dak niet extra geïsoleerd

5. Vloerisolatie Vloer niet extra geïsoleerd

6. Verwarming Individuele CV-ketel, geïnstalleerd in of na 1998

7. Aparte warmtapwatervoorziening Geen apart toestel

8. Zonne-energie Geen zonnepanelen en geen zonneboiler

9. Ventilatie Geen mechanische afzuiging

Wilt u besparen op uw energierekening? Overweeg dan de volgende mogelijke maatregelen:

(Extra) isolatie van uw begane grondvloer

Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater

(Extra) isolatie van uw dak

(Extra) isolatie van uw buitenmuren

Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit

HR++ glas in de woonruimte(s)

HR++ glas in de slaapruimte(s)

Als de besparingsmogelijkheden HR107-ketel, HR107-combiketel en/of warmtepomp tegelijk op uw energielabel verschijnen, dan is slechts één van deze maatregelen zinvol om uit te
voeren. U kunt hieruit dus een keuze maken.

Goedgekeurd door:

Naam
Examennummer
KvK nummer

Freek  Verdonk
57793
76987590

Afgegeven conform de regeling energieprestatie
gebouwen, welke onderdeel is van de Europese richtlijn EPBD

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Dit energielabel kunt u altijd verifiëren op www.energielabelvoorwoningen.nl of www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/ .

Disclaimer
Dit energielabel bevat maatregelen om de energieprestatie van uw woning te verbeteren. De maatregelen die op dit energielabel genoemd worden zijn maatregelen die op dit moment
kosteneffectief zijn of dit naar verwachting binnen de geldigheidsduur van het energielabel worden, gebaseerd op een gemiddeld energiegebruik van de woning.
Als uw gebruik afwijkt van het gemiddeld gebruik kunnen de terugverdientijden zoals vermeld op dit energielabel afwijken.



Hieronder ziet u in één handig overzicht voor uw woningtype, de eenmalige kosten, de jaarlijkse besparingen en

terugverdientijd van de energiebesparende maatregelen.

De getallen die genoemd worden zijn actueel op het moment van de registratiedatum van het energielabel. Voor meer informatie over actuele gegevens ga

naar www.milieucentraal.nl. In het overzicht staan alle maatregelen, dus niet alleen de maatregelen die op het voorblad zijn geadviseerd.

Energiebesparende maatregel Jaarlijkse
besparing

Eenmalige
kosten

Terugverdientijd Rendement

Isoleren schuin dak, verwarmde zolder €570 €4600 8 jaar 7%

Zonneboiler €80 €3000 Langer dan levensduur 1%

Zonnepanelen (2700 Wattpiek, 15 m2) €470 €4400 9 jaar 6%

Vervanging VR-combiketel door HR-
combiketel €210 €2100 Afhankelijk van

vervangmoment
Afhankelijk van

vervangmoment

Isoleren spouwmuur €540 €2100 4 jaar 10%

Vervanging enkel glas door HR++ glas €270 €3500 13 jaar 5%

Isoleren begane grond vloer €180 €1600 9 jaar 7%

De besparingen zijn berekend voor een drie persoons huishouden in een twee onder één kap woning van gemiddelde afmetingen in Nederland met een HR-

combiketel en waarin genoemde maatregelen nog niet toegepast zijn. Uw stookgedrag is van invloed op de werkelijke besparing die u realiseert na het nemen van de

maatregelen. Als u nu al weinig verwarmt is de besparing lager dan aangegeven (en andersom). U kan de verschillende besparingen bij elkaar optellen, behalve de

besparing van de HR-ketel omdat die afhankelijk is van de mate van isolatie.

(Bron: www.milieucentraal.nl)

http://www.milieucentraal.nl
http://www.milieucentraal.nl


Bekijk deze 

woning online!
webspace.yisual.com/marktkade43

Marktkade 43, Musselkanaal

Scan deze code en

bekijk de woning


op je mobiel!



Heeft u 

interesse?

Navolaan 12

9501 VJ Stadskanaal




0599-650232

info@makelaardijsisters.nl

makelaardijsisters.nl






