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7751 DM Dalen
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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 : € 285.000 k.k.

Soort woning : eengezinswoning

Type woning : 2-onder-1-kapwoning

Aantal kamers : 6

Slaapkamer(s) : 4

Inhoud woning : 504 m³

Perceel oppervlakte : 284 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie :

98 m²

Bouwjaar : 1990

Ligging : aan park, aan rustige 
weg, in woonwijk



Vraagprijs




€ 285.000 k.k. 
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Omschrijving


Laveringsveen 5 

Gelegen op een heerlijk plekje in de een van de 
populairste buurten van Dalen, deze tweekapper met 
aangebouwde bijkeuken, serre en garage! De woning is 
oorspronkelijk gebouwd in 1990, staat op 284 m² eigen 
grond en heeft de tuin heerlijk op het zuiden liggen. 
De locatie is ideaal met de achtertuin direct grenzend 
aan een speelweide, het park, de basisschool en het 
centrum van het dorp op loopafstand en met 
sportvoorzieningen en het NS-station binnen vijf 
fietsminuten. De achtertuin heeft dankzij de ligging op 
het zuiden volop zonuren, beschikt over een terras en 
een vrijstaand tuinhuisje en is goed omsloten, 
waardoor je hier 100% privacy hebt.

Dankzij de vaste trap naar de tweede verdieping heb je 
hier de beschikking over vier slaapkamers, wat de 
woning dus ook groot genoeg maakt voor gezinnen. Dit 
in combinatie met de aangebouwde serre, bijkeuken 
en garage zorgt ervoor dat je hier aan ruimte dus geen 
gebrek hebt.




Dalen behoort tot de aantrekkelijkste zanddorpen in 
het prachtige Drenthe en beschikt over uitgebreide 
voorzieningen. Middelbaar onderwijs ligt op 15 
minuten fietsen in Coevorden, HBO opleidingen op 10 
minuten treinen in Emmen. Zoals gezegd staat het huis 
maar op een paar minuten fietsen van het NS station 
aan de lijn Emmen – Zwolle en op een paar minuten 
rijden van de N34 en A37. In ruim 30 minuten zit u in 
Zwolle of Assen, in 45 minuten in hartje Groningen.




Kortom een ruime woning op een toplocatie in een 
populair dorp.




INDELING

Begane grond: Hal/entree met toilet. Woonkamer met 
pvc-vloer. Halfopen keuken met inbouwkeuken, 
voorzien van apparatuur (o.a. inductiekookplaat, 
koelkast, oven en apothekerskast). Bijkeuken met de 
cv-ketel (2010) en de wasmachineaansluiting. Ruime 
garage met elektrische deur.




1e verdieping: Overloop. Eerste slaapkamer met 
elektrische rolluiken. Tweede slaapkamer met vaste 
kast. Derde slaapkamer. Badkamer met ligbad, 
douche, wastafel en toilet. Via vaste trap naar...




2e verdieping: Overloop. Vierde slaapkamer met 
dakraam en knieschotberging.




Extra informatie

- de woning beschikt over dak-, glas- en muurisolatie

- verwarming geschiedt middels radiatoren


- het dakkapel heeft kunststof kozijnen, alsmede de 
windveren en dakgoten.

Locatie
Laveringsveen 5
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UW MAKELAAR

Steven Venhorst
0524-525252  


info@venhorstmakelaardij.nl


+31 524 525 252
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Woonkamer
Met pvc- vloer. 
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Keuken
Halfopen keuken.



10



11



12

Aangebouwde serre.
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Veel privacy in de 
tuin. 
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond
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Kadastrale

kaart



Lijst van zaken

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - vaste kasten X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - plavuizen X

 - PVC X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koelkast X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X
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Blijft achter Gaat mee Ter overname



Lijst van zaken

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - toilet X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Overkapping X
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Blijft achter Gaat mee Ter overname
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Notities



INTERESSE
in deze mooie woning?

Markt 9


7741 JM Coevorden


0524-525252


info@venhorstmakelaardij.nl


