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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 : eindwoning

Aantal kamers : 3

Slaapkamer(s) : 2

Inhoud woning : 450 m³

Perceel oppervlakte : 134 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie :

126 m²

Bouwjaar : 1901

Ligging : in centrum

Energielabel : D



Vraagprijs




€ 225.000 k.k. 
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Omschrijving


Rijnsestraat 20 

Op een fraaie locatie in het centrum gelegen, op 
loopafstand van alle voorzieningen van de stad, deze 
sfeervolle stadswoning met aangebouwde berging. De 
woning is oorspronkelijk gebouwd aan het begin van 
de vorige eeuw, staat op een kavel van 134 m² eigen 
grond en is in 2015 nog grondig gerenoveerd (o.a. 
nieuwe keuken, indeling, isolaties, dakkapel en nieuwe 
dakpannen). De tuin is onderhoudsvriendelijk 
aangelegd, gelegen op het zuidoosten en biedt 100% 
privacy.




De Rijnsestraat is een relatief verkeersluwe straat in 
het centrum van de stad (markt om de hoek). Hierdoor 
heb je alle voorzieningen binnen handbereik, terwijl 
ook basis- en middelbare scholen, sportverenigingen 
en het NS-station binnen vijf fietsminuten zijn te 
vinden.




Kortom een unieke, sfeervolle woning op een mooi 
plekje in de stad!




INDELING

Begane grond: Hal/entree. Ruime woonkamer met 
open haard en vloerverwarming. Dichte keuken met 
inbouwkeuken (2015), voorzien van apparatuur 
(gasfornuis, vaatwasser, koelkast) en de trapkast. 
Badkamer met ligbad, douche, wastafel en toilet. 




1e verdieping: Overloop met de cv-kast (Intergas, 2015) 
en werkruimte. Toilet met wastafel. Twee slaapkamers, 
waarvan één met vaste kasten. Het is mogelijk om een 
slaapkamer te splitsen en zo drie slaapkamers te 
creëren (dit was voorheen ook het geval).




2e verdieping: Vliering (bereikbaar via overloop en 
ouderslaapkamer).




Extra informatie

- de woning beschikt over dak- en wandisolatie en 
grotendeels dubbel glas.

- verwarming geschiedt middels radiatoren, 
vloerverwarming en de open haard.

Locatie
Rijnsestraat 20
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UW MAKELAAR

Herman Venhorst
0524-525252  


info@venhorstmakelaardij.nl


+31 524 525 252
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Woonkamer
Ruime woonkamer met open haard 
en vloerverwarming. 
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Begane grond
Badkamer op de begane grond.
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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


