
Te koop

STADSKANAAL
Dwarssplitting 16

Vraagprijs

€ 269.000,- K.K.

0599-650232 | info@makelaardijsisters.nl

makelaardijsisters.nl



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1973




Soort:


EENGEZINSWONING




kamers:

5




Inhoud:

454m³




Woonoppervlakte:


137m²




Perceeloppervlakte:

406m²




Overige inpandige ruimte:


17m²




Gebouwgebonden buitenruimte:

35m²




Externe bergruimte:


-




Energielabel

C



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 1973

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Dakisolatie

Muurisolatie

Spouwmuren

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 406 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 137 m²

Inhoud 454 m³

Oppervlakte overige inpandige ruimten 17 m²

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 35 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

CV ketel Nefit Trendline CW5

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2016

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom



Kenmerken

& specificaties
 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft een dakraam Ja

Heeft zonwering Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond



Omschrijving
Fraaie goed onderhouden 2-onder-1 kapwoning met aangebouwde garage, carport en tuin. De 
woning is gesitueerd op een hoekperceel en ligt op een goede locatie op loopafstand van 
diverse voorzieningen zoals een supermarkt, snackbar, restaurant, basisschool en kinderopvang. 
Ook is het recreatiegebied het Pagedal op korte afstand gelegen alsmede diverse 
sportfaciliteiten. De keurig nette woning heeft een royaal woonoppervlak en beschikt over een 
lichte zonnige woonkamer, moderne keuken en 4 slaapkamers, waarvan 3 op de 1e verdieping.




Indeling

Entree/hal, trapopgang, toiletruimte v.v. staand toilet en fonteintje, moderne meterkast, L-
vormige woonkamer, open keuken met tuindeur v.v. L-vormig keukenblok met diverse 
inbouwapparatuur: combi magnetron/oven, koelkast, vaatwasser, afzuigkap en brede 
inductiekookplaat, bijkeuken met witgoedaansluitingen en achterdeur, binnendoor naar de 
garage.




Eerste verdieping

Overloop, 2 slaapkamers aan de voorzijde, ouderslaapkamer v.v. extra deur naar de badkamer, 
badkamer v.v. staand toilet, ligbad incl. douche en wastafel




Tweede verdieping

Te bereiken via een vaste trap, 2 bergingen waarvan 1 met CV-ketel, slaapkamer v.v. dakraam 
en wastafel




Bijzonderheden

Dakisolatie (behalve berging met CV-ketel) 15 cm steenwol (2016/2017).

Muurisolatie.

Grotendeels v.v. dubbele beglazing.

CV-ketel Nefit Trendline CW5 (2016 eigendom).

Keuken 2016.

Meterkast vernieuwd in 2016.

Carport 2019 v.v. kunststof boeien en epdm dakbedekking.

Granieten vensterbanken 2016.

Nieuw stucwerk in woonkamer en slaapkamers 2016.

Tuin vernieuwd incl. straatwerk 2017.

Dakraam zolderkamer vervangen in 2016 incl. ingebouwde plissé en verduisterend rolgordijn.

Laminaatvloer gehele 1e verdieping 2016.

Parketvloer in woonkamer.

Plavuizen in keuken en bijkeuken 2016.

Nieuwe electrische sectional garagedeur 2018.

2 zonneschermen voorzijde (handbediening).

Tuinverlichting 2021.

Garage opgetrokken in spouw, betonvloer.







































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Locatie

op de kaart



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 4 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
B
6256

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: Huizingh





































TYPE: A op lokatie gecontroleerd

Opdrachtgever:

Sisters Makelaardij & Assurantiën

Navolaan 12

9501 VJ Stadskanaal

Type object: woning

lokatie: 

Dwarssplitting 16

9502 CA Stadskanaal

Datum meetopname: 13-02-2023

Datum meetcertificaat: 13-02-2023

Status: definitief

Certificaatnummer: 22233MC005

Gebruiksoppervlakte  m2 m3

Totaal Gebruiksoppervlakte 188,30 454

Totaal GBO Wonen 136,80

Totaal GBO overig inpandig 16,70

Totaal GBO gebouw gebonden buiten 34,80

Kelder: 0,00 0

Wonen -

Overig inpandig -

Gebouwgebonden buitenruimte -

Begane grond: 112,10 192

Wonen 60,60

Overig inpandig 16,70

Gebouwgebonden buitenruimte 34,80

Eerste verdieping: 55,40 Eerste verdieping 163

Wonen 55,40

Overig inpandig 0,00

Gebouwgebonden buitenruimte 0,00

Tweede verdieping: 20,80 Tweede verdieping 99

Wonen 20,80

Overig inpandig 0,00

Gebouwgebonden buitenruimte 0,00

Derde verdieping: 0,00 Derde verdieping 0

Wonen -

Overig inpandig -

Gebouwgebonden buitenruimte -

Totaal externe bergruimte 0,00

berging -

Door eventuele niet meetbare situaties, bouwkundige aannames wordt een marge van 5% gehanteerd op de uitkomsten.

Begane grond

Kelder

MEETCERTIFICAAT

Verlengde Scholtenskanaal OZ 35

7881 JS Emmer-Compascuum

06 23 18 25 07

info@uilswijze.nl

Gerald Uil

KVK-nummer 62117238

www.uilswijze.nl

inhoud

Totaal inhoud
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Begripsbepaling:

Bij het bepalen van vloeroppervlakte en inhoud is uitgegaan van de NEN 2580:2007 NL, inzake Oppervlakten en 

inhouden van gebouwen, termen, definities, en bepalingsmethoden, inclusief het correctieblad C1:2008 en voor zover 

relevant confom de NTA 2581 ‘Opstellen van meetrapporten volgens NEN 2580’. Onderstaand volgt een korte uitleg 

van bovengenoemde norm, mits er sprake is van relevantie tot dit certificaat. Voor de complete tekst dient de norm 

geraadpleegd te worden, en ook de hiervan afgeleide ”Meetinstructie bepalen gebruiksoppervlakte woningen volgens 

NEN-2580” en de ”Meetinstructie bepalen bruto inhoud woningen volgens NEN-2580” vastgesteld door NVM, VBO 

makelaar, VastgoedPRO, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Waarderingskamer.

Gebruiksoppervlakte: De gebruiksoppervlakte van een ruimte, of van een groep van ruimten, is de oppervlakte 

gemeten op vloerniveau tussen de opgaande scheidingsconstructie die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten 

omhullen.

Bij de bepaling van de gebruiksoppervlakte wordt niet meegerekend:

*  Een vide als de oppervlakte daarvan groter is dan, of gelijk is aan 4,0 m2;

* Constructieve delen zoals dragende binnen- en buitenmuren en (leiding) schachten en vrijstaande constructies zoals 

kolommen, indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan of gelijk is aan 0,50 m2;

* Ruimten met beperkte stahoogte; dit is de oppervlakte van vloeren, waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,50 

meter, met uitzondering van vloeren onder trappen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Overig inpandig: Een ruimte is overig inpandige ruimte indien een van de onderstaande gevallen geldt:

* Het hoogste punt tussen 1.50 meter en 2 meter hoog is;

*Het hoogste punt hoger dan 2 meter is, maar het aaneengesloten oppervlak hoger dan 2m kleineris dan 4 m2;

*De ruimte bouwkundig slechts geschikt is als bergruimte, bijvoorbeeld een fietsenstalling,een garage of een niet te 

belopen zolder;

*Er sprake is van een bergzolder dat wil zeggen een zolder die alleen toegankelijk is met een niet vastetrap en/of een 

zolder met onvoldoende daglicht (oppervlakte kleiner dan 0,5 m2)

In twijfelgevallen worden de ruimte gerekend als woonruimte. Gang, keuken en bijkeuken, plaats wasmachine, pantry, 

cv-ruimte, vaste kast en meterkast worden allen gerekend als woonruimte.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Gebouwgebonden buitenruimte: De NEN 2580 kent diverse definities voor buitenruimten. Vanuit praktisch oogpunt is 

in dit meetrapport de oppervlakte van buitenruimten zoals balkons en patio’s vastgesteld op basis van de netto 

oppervlakte.

Een ruimte is een gebouwgebonden buitenruimte indien deze ruimte niet of slechts gedeeltelijk is omsloten door vaste 

wanden en daardoor geen vaste buitenomgrenzing heeft. Er is alleen sprake van gebouwgebonden buitenruimte voor 

zover het gedeelte naast, op, tegen of aan het hoofdgebouw (de woning) is gelegen. Denk hierbij aan een balkon, 

carport, veranda, en dakterras. Bij een appartement gelegen op de begane grond dient een terras, wanneer en 

voorzover dit terras rust op een drager die geïntegreerd is in de bouwconstructie van de woning, ook als 

gebouwgebonden buitenruimte(n) te worden beschouwd. Dit is een uitzondering op de algemene regel en NEN2580. 

Voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte van gebouwgebonden buitenruimte wordt onderscheid gemaakt tussen 

overdekte ruimte en niet overdekte ruimte:

* Bij overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt de oppervlakte gemeten tot de verticale projectie van de 

overkapping;

* Bij niet overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt het oppervlak gemeten tot de opgaande 

scheidingsconstructie, bijvoorbeeld een hek, dak-opstand of rand van de vloerconstructie.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Externe bergruimte: Een ruimte is externe bergruimte indien er geen gedeelde muur is met het hoofdgebouw en de 

ruimte alleen bereikbaar is via de open lucht. Voorts geldt dat externe bergruimte nooit een woonfunctie kan hebben. 

Externe bergruimte worden volledig ingemeten, dit voor zover op locatie toegankelijk.





Bekijk deze 

woning online!
webspace.yisual.com/dwarssplitting16

Dwarssplitting 16, Stadskanaal

Scan deze code en

bekijk de woning


op je mobiel!



 

WIST U DAT.. 

 

Wij ook uw hypotheek kunnen verzorgen? 
 

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

hypotheekadviseur met een portefeuille van ruim 35 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) 

• Goed bereikbaar via mail, telefoon en whatsapp, ook buiten kantooruren 

• Op Advieskeuze.nl geven klanten een 9,6! 
 

 

 



Heeft u 

interesse?

Navolaan 12

9501 VJ Stadskanaal




0599-650232

info@makelaardijsisters.nl

makelaardijsisters.nl








