
Is dit uw nieuwe

THUIS?

Truus Wijsmullerstraat 9
7741 RE Coevorden
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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 : € 225.000 k.k.

Soort woning : eengezinswoning

Type woning : 2-onder-1-kapwoning

Aantal kamers : 4

Slaapkamer(s) : 3

Inhoud woning : 537 m³

Perceel oppervlakte : 376 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie :

103 m²

Bouwjaar : 1983

Ligging : aan rustige weg, in 
woonwijk, vrij uitzicht



Vraagprijs




€ 225.000 k.k. 
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Omschrijving


Truus Wijsmullerstraat 9 

Gelegen in de kindvriendelijke buurt  'Ballast', deze 
onder architectuur gebouwde 2-onder 1-kapwoning 
met verlengde garage, staand op een kavel van 376m² 
eigen grond. De woning is gebouwd in 1983 en heeft 
drie slaapkamers waarvan één met een balkon.  De 
garage leent zich goed voor hobbyisme of de klussers 
onder ons. De tuin is gelegen op het zuiden, waardoor 
u hier zomers volop van de zon kan genieten. 




De woning grenst aan de achterzijde aan een 
groenstrook, en u heeft het park op steenworp 
afstand. 

Basisscholen, supermarkt, het centrum van Coevorden 
en het treinstation liggen op fietsafstand. 




INDELING:

Begane grond:

Hal/ entree met meterkast. Woonkamer met een 
parketvloer. Halfopen keuken met een keuken in 
hoekopstelling voorzien van een oven, gaskookplaat, 
afzuigkap en screens. Bijkeuken met cv-ketel en 
wasmachineaansluiting. Tussenhal met toilet en trap. 




Eerste verdieping:

Overloop met vaste kast. Drie slaapkamers waarvan er 
één met een balkon en één met bergruimte. Badkamer 
met douche, ligbad, wastafelmeubel en toilet. 




Extra informatie:

- verwarmen geschiedt middels radiatoren;

- dak- en vloerisolatie, gedeeltelijk dubbel glas;

- energielabel C;

- uitgebouwde garage.

Locatie
Truus Wijsmullerstraat 9
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UW MAKELAAR

Nicolien Venhorst
0524-525252  


info@venhorstmakelaardij.nl


+31 524 525 252
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Woonkamer
Woonkamer met parketvloer. 
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Eerste verdieping
Drie slaapkamers waarvan één met 
balkon en één met bergruimte. 
Badkamer met douche, ligbad, 
wastafelmeubel en toilet. 
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Tuin gelegen op het 
zuiden.
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Ruime garage!
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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

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koelkast X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

Rookmelders X
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Blijft achter Gaat mee Ter overname



Lijst van zaken

Screens X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging 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


