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Hooya's Oord, 7751 Dalen 

Koopsom € 150.000,- k.k. 
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Omschrijving 

 

Hooya's Oord, 7751 Dalen 
 
Landelijk, net buiten het dorp gelegen BOUWKAVEL  
- Op een heerlijke locatie gelegen, deze diepe bouwkavel aan de Hooya's Oord  
- Ideaal voor wie graag landelijk en vrij wil wonen, maar toch graag de  
  voorzieningen op korte afstand heeft.   
- Het centrum van Dalen, NS-station, basisschool  e.d  liggen namelijk op ca. vijf  
  minuten fietsen  
- Deze kavel is ideaal voor de zelfbouwer of de particuliere opdrachtgever en je  
  hebt hier bovendien gegarandeerd een prachtig vrij uitzicht over de landerijen  
- Tevens bestaat de mogelijkheid, door er grond bij te kopen, voor het houden van een paardje of kleinvee  
- Perceel oppervlakte bedraagt circa 600 m² 

 

Koopsom € 150.000,- k.k.
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Kenmerken 
Koopsom : € 150.000,00 
Soort : Bouwgrond 
Perceel oppervlakte : 600 m2 
Ligging : Aan rustige weg, vrij uitzicht, open ligging, buiten bebouwde kom, landelijk 

gelegen 
Tuin : Geen tuin 
   

Locatie 
Hooya's Oord  
7751  DALEN 
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Ons aanbod 
Ons totale woningaanbod kunt u op onze internetsite www.venhorstmakelaardij.nl vinden. Het volledige NVM-
woningaanbod treft u aan op de internetsite www.funda.nl. U bent uiteraard ook altijd welkom in ons kantoor te 
Coevorden. 
 
Als u meer specifieke of gedetailleerde informatie of een bezichtiging wenst, dan horen wij dat graag. 
 
Zoeker 
Je kunt je gratis en vrijblijvend aanmelden als zoeker bij ons kantoor. Dan ben je altijd als eerste op de hoogte van ons 
nieuwe aanbod, nog voor deze op social media of Funda verschijnt. Inschrijven als zoeker kan via onze website 
www.venhorstmakelaardij.nl! 
 
Is dit niet de woning die u zoekt? 
Venhorst Makelaardij is u graag van dienst bij het zoeken van een woning. U kunt altijd een afspraak maken om het 
complete aanbod samen met een makelaar door te nemen. 
 
 
Social Media 
Venhorst Makelaardij is logischerwijs ook actief op Social Media. Volg ons via facebook.com/venhorstmakelaardij en 
instagram.com/venhorstmakelaardij en blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen! 
 
Disclaimer  
de informatie over deze woning is met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat er iets niet correct is opgenomen. 
Daarom kunt u hieraan geen rechten ontlenen. 
  


