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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 : € 750.000 k.k.

Soort woning : landhuis

Type woning : vrijstaande woning

Aantal kamers : 7

Slaapkamer(s) : 6

Inhoud woning : 1528 m³

Perceel oppervlakte : 10000 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie :

334 m²

Bouwjaar : 1975

Ligging : aan rustige weg, vrij 
uitzicht, open ligging, 
in bosrijke omgeving, 
landelijk gelegen



Vraagprijs




€ 750.000 k.k. 
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Omschrijving


Klooster 74 

Op een schitterende locatie aan de rand van het 
landgoed De Groote Scheere bieden wij te koop aan 
dit stijlvolle, rietgedekte landhuis met inpandige 
dubbele garage op ± 1 hectare grond ( met de 
mogelijkheid om 2,3 hectare grond bij te kopen). De 
woning is onder architectuur gebouwd in de jaren '70 
en er is veel aandacht besteed aan verduurzaming van 
het pand door o.a. HR++ glas, elektrische verwarming 
op de verdieping en het plaatsen van liefst 52 
zonnepanelen. Deze zonnepanelen zijn geplaatst in 
2012 en op fraaie wijze verwerkt in het rieten dak. De 
woning heeft een woonoppervlakte van liefst 334 m² 
en is levensloopbestendig door de slaap- en badkamer 
op de begane grond.  




De sfeervolle, parkachtig aangelegde tuin beschikt 
over een prachtige waterpartij en diverse terrassen 
die zowel zon als schaduw bieden en een weids 
uitzicht over de landerijen. Direct grenzend aan de 
tuin ligt (leuk om te weten) de langste beukenlaan van 
Nederland en landgoed De Groote Scheere. Dit alles is 
gesitueerd op slechts 5 minuten fietsen van het 
centrum van Coevorden, Zwolle en Groningen liggen 
respectievelijk  op 30- en 45 autominuten.  







INDELING

Begane grond: Stijlvolle en royale entree met 
natuurstenen vloer, toilet en garderobe.  Ruime living 
met travertin vloer, gashaard en twee schuifpuien naar 
het terras. Open keuken met Rotpunkt inbouwkeuken 
(2015), voorzien van apparatuur (o.a. vaatwasser, 
inductiekookplaat, cooker, vriezer, koelkast en oven). 
Slaapkamer met badkamer en-suite (2022) v.v. 
inloopdouche, toilet en wastafelmeubel. Bijkeuken 
met keukenblok, wasmachineaansluiting en vaste 
kastenwand. Dubbele garage met elektrische deuren 
en de cv-ketels (2012 & 2021).  




1e verdieping: Overloop met vide, vaste kasten en 
inloopkast. Badkamer (2015) met douche, wastafel en 
toilet en v.v. vloerverwarming. Vijf slaapkamers, 
waarvan twee met toegang tot het balkon. Via een luik 
is de vliering te bereiken. 




Extra informatie

- de woning beschikt  over glas-, dak-, spouw- en 
vloerisolatie

- verwarming geschiedt middels radiatoren (gasketel 
2021 en elektrische ketel 2012), gashaard en 
vloerverwarming (badkamer)

- als u de gasketel vervangt door een elektrische ketel, 

kan de woning van het gas.

- in de garage zit een laadpunt voor elektrische auto's

Locatie
Klooster 74
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UW MAKELAAR

Herman Venhorst
0524-525252  


info@venhorstmakelaardij.nl


+31 524 525 252
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Living
Ruime living met travertin vloer, 
gashaard en twee schuifpuien naar 
het terras. 
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Wat een ruimte!
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Keuken
Rotpunkt inbouwkeuken voorzien 
van vaatwasser, inductiekookplaat, 
cooker, vriezer, koelkast en oven. 
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Slaapkamer met 
badkamer en-suite. 
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Op de eerste 
verdieping maar liefst 
vijf slaapkamers!
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52 zonnepanelen in 
het rieten dak 
verwerkt. 
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Prachtige parkachtige 
tuin met diverse 
terrassen. 
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Prachtig uitzicht over 
de landerijen
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Plattegrond
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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


