
Is dit uw nieuwe

THUIS?

Dobbe 15
7766 BN Nieuw-Schoonebeek
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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 : € 469.000 k.k.

Soort woning : eengezinswoning

Type woning : vrijstaande woning

Aantal kamers : 6

Slaapkamer(s) : 4

Inhoud woning : 929 m³

Perceel oppervlakte : 621 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie :

176 m²

Bouwjaar : 1993

Ligging : aan rustige weg, in 
woonwijk

Energielabel : A



Vraagprijs




€ 469.000 k.k. 
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Omschrijving


Dobbe 15 

Op een prachtig plekje aan de rand van Nieuw-
Schoonebeek, met gemeentelijk groen direct aan je 
achtertuin en op loopafstand van het dorpsbos met 
aansluiting op het  fraaie natuurgebied Bargerveen met 
zijn iconische schaapskooi, staat deze vrijstaande 
woning met aangebouwde garage. De woning is 
gebouwd in 1993, is volledig geïsoleerd en 
energiezuinig gebouwd (energielabel A) en staat op 621 
m² eigen grond. De goed omsloten achtertuin biedt 
volop privacy en beschikt over een groot terras en een 
vrijstaand houten schuurtje voor opslag. Vanuit de tuin 
loop je zo het park in. De woning beschikt over liefst 
176 m² woonoppervlakte, heeft een ruime kelder met 
een sauna en doucheruimte en een aangebouwde 
garage die is geïsoleerd. Binnen vijftien autominuten 
bereik je Schoonebeek, Klazienaveen en Emlichheim 
met al hun voorzieningen. De lokale basisschool en 
sportvoorzieningen liggen op vijf fietsminuten. In de 
directe omgeving  vind je de ijsbaan, sledeheuvel en de 
mini-schaatsbaan, de lokale paardrijvereniging ligt op 
400 meter lopen.




Een ruime woning op een toplocatie waar je heerlijk 
kunt leven.




INDELING: Onderverdieping: Voorraadkelder. Sauna 
met doucheruimte.




Begane grond: Hal/entree met toilet. Ruime 
woonkamer. Woonkeuken met inbouwkeuken, 
voorzien van apparatuur (o.a. gaskookplaat, 
vaatwasser, koelkast). Bijkeuken met de cv-ketel 
(2018). Tweede bijkeuken met de 
wasmachineaansluiting. Aangebouwde, geïsoleerde 
garage. 




1e verdieping: Overloop met vide. Badkamer met 
whirlpool, douche, toilet, dubbele wastafel en 
vloerverwarming. Vier slaapkamers. Via vlizotrap 
naar...




2e verdieping: Grote zolderruimte met zithoek. 
Vliering boven garage (eigen opgang).




Extra informatie

- de woning is goed en volledig geïsoleerd

- verwarming geschiedt middels radiatoren en deels 
vloerverwarming

Locatie
Dobbe 15
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UW MAKELAAR

Herman Venhorst
0524-525252  


info@venhorstmakelaardij.nl


+31 524 525 252
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De living
Voorzien van parketvloer
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Lekker lang tafelen in 
deze royale 
woonkeuken
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Verdieping
Liefst vier slaapkamers
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Luxe badkamer o.a. 
v.v. whirlpool
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Fijne sauna met 
doucheruimte



14

Vanuit de tuin zo het 
park in!
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Plattegrond
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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

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Sauna met toebehoren X

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X
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Blijft achter Gaat mee Ter overname



Lijst van zaken

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting 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


