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THUIS?

Stationsplein 36
7741 GZ 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 : € 259.000 k.k.

Soort woning : galerijflat

Type woning : appartement

Aantal kamers : 3

Slaapkamer(s) : 2

Inhoud woning : 261 m³

Perceel oppervlakte : 0 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie :

84 m²

Bouwjaar : 1993

Ligging : in centrum, vrij 
uitzicht

Energielabel : B



Vraagprijs




€ 259.000 k.k. 
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Omschrijving


Stationsplein 36 

Gelegen in het centrum van Coevorden, op een 
heerlijk plekje met prachtig uitzicht vanuit de 
woonkamer en balkon dit zeer fraaie appartement op 
de derde verdieping van appartementencomplex "De 
Vriesse Poort". Het complex is gebouwd in 1993 en in 
2014 grotendeels gemoderniseerd met o.a. een 
nieuwe keuken en badkamer. De locatie is perfect; in 
het centrum (aan de rand van het winkelgebied), 
tegenover het station en op loopafstand van alle 
voorzieningen. 




Het appartement is volledig geïsoleerd (energielabel B) 
en beveiligd d.m.v. een videofoonsysteem. Op de 
begane grond bevindt zich de berging, een 
fietsenstalling en een eigen parkeerplaats. 




Kortom: een mooi modern appartement op een 
toplocatie waar u heerlijk kunt wonen.




INDELING:

Centrale hal. Hal/ entree met berging (voormalig 
toilet). Woonkamer voorzien van een pvc-vloer. Vanuit 
de woonkamer loopt u het balkon op die voorzien is 
van een zonnescherm. Half-open keuken met 
moderne inbouwkeuken voorzien van apparatuur 
(vaatwasser, koelkast, magnetron, afzuigkap en 
kookplaat). Berging met CV-ketel en wasmachine 
aansluiting. Twee slaapkamers, voorzien van laminaat 
en één met een kast. Badkamer met douche, toilet en 
wastafelmeubel. 







Overige informatie:

- Verwarming geschiedt middels radiatoren;

- Energielabel B;

- Volledig geisoleerd

- Servicekosten € 160,- per maand incl. water

- Cv-ketel betreft een HR Combi uit 2006

- Snelle aanvaarding mogelijk

Locatie
Stationsplein 36
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UW MAKELAAR

Steven Venhorst
0524-525252  


info@venhorstmakelaardij.nl


+31 524 525 252



6

Woonkamer
Met pvc-vloer en vanuit de 
woonkamer loopt u het balkon op. 
Vanuit zowel de woonkamer als 
balkon heeft een prachtig weids 
uitzicht. 
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Badkamer
Met douche, toilet en 
wastafelmeubel. 
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Ruim balkon
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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

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kast slaapkamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - plavuizen X

 - PVC X

 

Overig, te weten

 - Wandplanken slaapkamer X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X
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Blijft achter Gaat mee Ter overname



Lijst van zaken

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Screens X

Zonwering buiten X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Vlonderplanken balkon 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


