
Is dit uw nieuwe

THUIS?

Joh Poststraat 51
7918 AB Nieuwlande
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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 : € 400.000 k.k.

Soort woning : eengezinswoning

Type woning : vrijstaande woning

Aantal kamers : 3

Slaapkamer(s) : 2

Inhoud woning : 634 m³

Perceel oppervlakte : 1630 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie :

167 m²

Bouwjaar : 1935

Ligging : in woonwijk



Vraagprijs




€ 400.000 k.k. 
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Omschrijving


Joh Poststraat 51 

Unieke kans! Gelegen aan de doorgaande weg van 
Nieuwlande, deze vrijstaande woning met grote 
garage/loods/werkplaats van 278 m². De woning is 
oorspronkelijk gebouwd in 1935 en is dankzij de 
werkplaats uitermate geschikt voor bijvoorbeeld een 
zzp'er, iemand die bedrijfsmatig veel opslagruimte 
zoekt of iemand die het huidige autobedrijf voort wil 
zetten. De werkplaats beschikt bovendien ook over 
een kantoorruimte en een tweede garage/berging en 
het geheel staat op 1630 m² eigen grond. De woning 
zelf heeft een aanbouw die nu in gebruik is als winkel, 
maar ook dienst kan doen als garage. 

Het plekje is bovendien perfect voor een bedrijf aan 
huis: namelijk aan de doorgaande weg van Nieuwlande, 
waardoor je binnen een paar minuten ook op de A37 
of de N34 zit. 




Een woning met tal van mogelijkheden op een zeer 
gunstige locatie kortom.




INDELING

Begane grond:Hal/entree. Woonkamer. Eetkamer. 
Dichte keuken met inbouwkeuken, voorzien van 
apparatuur. Bijkeuken met de wasmachineaansluiting 
en het toilet. Winkel/garage. Berging met de cv-ketel.




1e verdieping: Overloop met vaste kasten. Twee 
slaapkamers. Badkamer met douche en toilet.




INDELING GARAGE

Garage van 25.5 x 10.2 meter. Kantoor. Tweede garage 
van 7.8 x 6.6 meter.




Extra informatie

- het betreft hier een bedrijfswoning, het los kopen 
van de woning zonder garage behoort niet tot de 
mogelijkheden

- verwarming geschiedt middels radiatoren

- voortzetten van het huidige autobedrijf is mogelijk

- de woning beschikt over isolatieglas

Locatie
Joh Poststraat 51
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UW MAKELAAR

Herman Venhorst
0524-525252  


info@venhorstmakelaardij.nl


+31 524 525 252
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Woonkamer
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Eerste verdieping
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Twee slaapkamers
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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

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - magnetron X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - toilet X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X
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Blijft achter Gaat mee Ter overname



Lijst van zaken

 - boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) X

 

Overig - Contracten

CV: Moet worden overgenomen
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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


