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Ermerzand 131, 7843 PR Erm 

Vraagprijs € 150.000,- k.k. 
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Omschrijving 

 

Ermerzand 131, 7843 PR Erm 
 
Permanente bewoning toegestaan! Op het Ermerzand hebben wij deze nette, in 2018 vernieuwde bungalow in de 
verkoop met permanente woonbestemming! De bungalow is oorspronkelijk gebouwd in de jaren '70, recent dus 
vernieuwd en gemoderniseerd en staat op een kavel van ± 175 m² eigen grond. De tuin ligt op het zuidwesten, biedt 
volop privacy en heeft een ruime overkapping waar je zomers heerlijk onder kunt zitten.  
  
Het populaire vakantiepark beschikt over een prachtige recreatieplas met een breed strand en voor de koude dagen is 
er ook een overdekt zwembad met kleuterbad aanwezig. Daarnaast zijn er nog tal van andere voorzieningen, zoals:  
- Receptie  
- Speeltuin  
- Wasserette  
- Fitnessruimte  
- 2 Tennisbanen  
- Midgetgolfbaan  
- Tafeltennistafel  
- Voetbalveld  
- Volleybalveld  
  
In de directe omgeving van het park (op het Ermerstrand) bevinden zich ook nog een klimwand, paintballbaan, 
waterskibaan, diverse horecagelegenheden en een manege met pensionstalling.  
  
Een park dus waar je heerlijk vakantie kunt vieren, maar waar het ook levendig en veelzijdig genoeg is om er het hele 
jaar met plezier te wonen.  
  
INDELING  
Hal/entree met cv- en wasruimte. Woonkamer met pelletkachel. Halfopen keuken met inbouwkeuken, voorzien van 
apparatuur. Twee slaapkamers. Berging.  
  
Extra informatie  
- de woning beschikt over dak- en glasisolatie  
- verwarming geschiedt middels radiatoren en de pelletkachel  
- de parkkosten bedragen €1650,- per jaar  
- er is toestemming om uit te bouwen tot 100 m² woonoppervlakte  
- de grootte van de kavel is bij benadering 

 

Vraagprijs € 150.000,- k.k.
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Kenmerken 
Vraagprijs : € 150.000,00 
Soort : Woonhuis 
Type woning : Geschakelde woning 
Aantal kamers : 3 kamers waarvan 2 slaapkamer(s) 
Inhoud woning : 200 m3 
Perceel oppervlakte : 250 m2 
Gebruiksoppervlakte woonfunctie : 60 m2 
Soort woning : Eengezinswoning 
Bouwjaar : 1975 
Ligging : Aan bosrand, aan water, aan park, beschutte ligging, in bosrijke omgeving 
Tuin : Achtertuin 
Hoofdtuin  Achtertuin  104 m2  
Garage : Geen garage 
Verwarming : C.V.-Ketel, Pelletkachel 
Isolatie : Dakisolatie, Dubbel glas 
   

Locatie 
Ermerzand 131  
7843 PR  ERM 
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Lijst van zaken 
 

 

 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Woning 
Interieur 

Verlichting, te weten:     

- Inbouwspots/dimmers     

- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers     

- Losse (hang)lampen     

-      

-      

(Losse)kasten, legplanken, te weten:     

-      

-      

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:     

- Gordijnrails     

- Gordijnen     

- Overgordijnen     

- Vitrages     

- Rolgordijnen     

- Lamellen     

- Jaloezieën     

- (Losse) horren/rolhorren     

-      

-      

Vloerdecoratie, te weten:     

- Vloerbedekking     

- Parketvloer     

- Houten vloer(delen)     

- Laminaat     

- Plavuizen     

-      

-      

(Voorzet) openhaard met toebehoren     

Allesbrander     

Houtkachel     

(Gas)kachels     
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Designradiator(en)     

Radiatorafwerking     

Overig, te weten: 
    

- Spiegelwanden     

- Schilderij ophangsysteem     

-      

-      

 
Keuken 

    

Keukenblok (met bovenkasten)     

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 
    

- Kookplaat     

- (Gas)fornuis     

- Afzuigkap     

- Magnetron     

- Oven     

- Combi-oven/combimagnetron     

- Koelkast     

- Vriezer     

- Koel-vriescombinatie     

- Vaatwasser     

- Quooker     

- Koffiezetapparaat     

-      

-      

Keukenaccessoires, te weten:     

-      

-      

 
Sanitair/sauna 

    

Toilet met de volgende toebehoren:     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

- Fontein     

-      

-      

Badkamer met de volgende toebehoren:     

- Ligbad     

- Jacuzzi/whirlpool     

- Douche (cabine/scherm)     

- Stoomdouche (cabine)     
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 Blijft 

achter 
Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

- Wastafel     

- Wastafelmeubel     

- Planchet     

- Toiletkast     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

-      

-      

Sauna met toebehoren     

     

 
Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing 

    

Schotel/antenne     

Brievenbus     

(Voordeur)bel     

Alarminstallatie     

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie     

Rookmelders     

Screens/rolluiken     

CV met toebehoren     

(Klok)thermostaat     

Warmwatervoorziening, te weten: 
    

- Via CV-installatie     

- Boiler     

- Close-in boiler     

- Geiser     

-      

-      

Mechanische ventilatie     

Luchtbehandeling     

Airconditioning met toebehoren (aantal: ………)     

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: 

-      

-      

Telefoonaansluiting/internetaansluiting     

Veiligheidsschakelaar wasautomaat     

Waterslot wasautomaat     

Zonnepanelen     
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Tuin 
    

Inrichting 
    

Tuinaanleg/bestrating     

Beplanting     

     

Verlichting/installaties 
    

Buitenverlichting     

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder     

     

 
    

Bebouwing 
    

Tuinhuis/buitenberging     

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging     

(Broei)kas     

     

     

 
    

Overig 
    

Overige tuin, te weten: 
    

- (Sier)hek     

- Vlaggenmast(houder)     

-      

-      

 

Overig 
    

Zijn er zaken die geen eigendom zijn van verkoper omdat 
er sprake is van een leasecontract. Zo ja, neemt verkoper 
de zaak mee of moet het betreffende contract worden 
overgenomen? 

Ja Nee Gaat mee Moet 
worden 
overgen

omen 

CV/geiser/boiler     

Keuken/tuin/kozijnen     

Intelligente thermostaten e.d.     

Stadsverwarming     

Zonnepanelen     

     

     

Bijlage(n) over te nemen contracten: 
    

-  

-  
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Pagina t.b.v. de brochure 
 
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. 
  


