
Is dit uw nieuwe

THUIS?

Baander 131
7811 HT Emmen
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Welkom bij


Venhorst 


Makelaardij

Dé NVM-makelaar van Noord-Nederland!

In deze brochure vertellen wij u alles over uw 
potentiële droomwoning. We schetsen een zo 
compleet mogelijk plaatje inclusief foto’s en 
plattegronden, informatie over de buurt en de 

stad en allerlei andere, belangrijke zaken.

Kan dit wel eens uw nieuwe thuis zijn? 





Lees dan vooral verder en plan z.s.m. een 


bezichtiging in!   

Kenmerken

Vraagprijs : € 295.000 k.k.

Soort woning : portiekwoning

Type woning : appartement

Aantal kamers : 3

Slaapkamer(s) : 2

Inhoud woning : 279 m³

Perceel oppervlakte : 0 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie :

91 m²

Bouwjaar : 2000

Ligging : in centrum, vrij 
uitzicht

Energielabel : B



Vraagprijs




€ 295.000 k.k. 
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Omschrijving


Baander 131 

Op een toplocatie midden in het centrum van Emmen, 
staat dit mooie, royale appartement op de vierde 
verdieping met in de kelder van het complex de 
berging en eigen parkeerplaats. Door de centrale 
ligging heeft u alle gemakken die levendig Emmen 
biedt binnen handbereik. De supermarkt (AH) zit op de 
begane grond, alsmede in de directe omgeving vele 
horecazaken, het (overdekte) winkelcentrum, het Atlas 
theater, Wildlands adventure Zoo en het 
Raadhuisplein met al haar activiteiten. Het Rensenpark 
ligt op loopafstand en elke vrijdag is de gezellige 
weekmarkt. Het busstation, apotheek, fysio, tandarts 
en ziekenhuis liggen allemaal in de nabije omgeving. 







INDELING:

Begane grond:

Hal/ entree. Berging met cv-ketel en 
wasmachineaansluiting. Toilet. Fijne lichte woonkamer 
met laminaatvloer, zonnescherm en toegang tot het 
inpandige balkon. Open keuken met een 
inbouwkeuken in hoekopstelling voorzien van 
apparatuur: o.a. koelkast, vriezer, vaatwasser, 
gaskookplaat, afzuigkap en combimagnetron. De 
eerste slaapkamer is ruim en circa 15m² groot en de 
tweede slaapkamer is circa 9,5m² groot, beide hebben 
een vaste kast. Ruime badkamer (2016) met 
wastafelmeubel met dubbele wastafel en een royale 
inloopdouche. In de kelder van het complex de 
berging en de eigen parkeerplaats.







Extra informatie:

- woning is volledig geïsoleerd

- energielabel B

- verwarming geschiedt middels radiatoren

- gelegen op een prachtige locatie in het centrum van 
Emmen

Locatie
Baander 131
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UW MAKELAAR

Herman Venhorst
0524-525252  


info@venhorstmakelaardij.nl


+31 524 525 252
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Woonkamer
Met inpandig balkon en open keuken
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Open keuken 
voorzien van 
inbouwapparatuur. 
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Weids uitzicht 
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Woonkamer
Met veel lichtinval
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Twee slaapkamers 
voorzien van vaste 
kasten
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Met berging en eigen 
parkeerplaats
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Plattegrond
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Plattegrond
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Kadastrale

kaart
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Notities



INTERESSE
in deze mooie woning?

Markt 9


7741 JM Coevorden


0524-525252


info@venhorstmakelaardij.nl


