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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 : € 389.000 

Soort woning : beneden + 
bovenwoning

Type woning : appartement

Aantal kamers : 7

Slaapkamer(s) : 4

Inhoud woning : 656 m³

Perceel oppervlakte : 117 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie :

182 m²

Bouwjaar : 1971-1980

Ligging : in centrum



Vraagprijs




€ 389.000  
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Omschrijving


Bentheimerstraat 52 52,a,b 

Unieke kans! Dit BELEGGINGSPAND in het centrum van 
de stad met drie appartementen! Deze karakteristieke 
woning beschikt over twee appartementen op de 
begane grond en eentje op de verdieping. Ideaal voor 
de belegger die op zoek is naar appartementen voor 
de verhuur. Het oorspronkelijke bouwjaar van dit 
karakteristieke pand is 1880, waarna het diverse malen 
is verbouwd en vernieuwd. Het plekje is super in het 
centrum van de stad, op loopafstand van alle 
voorzieningen, scholen, sport en het NS-station.




INDELING

Begane grond: No 52

Woonkamer. Open keuken met inbouwkeuken, 
voorzien van apparatuur. Slaapkamer met vaste kast. 
Badkamer met douche, wastafel en toilet. Totale 
woonoppervlakte 49 m².




Begane grond:No 52b

Woonkamer. Open keuken met inbouwkeuken, 
voorzien van apparatuur. Badkamer met douche, 
wastafel en toilet. Slaapkamer met openslaande 
deuren naar de tuin. Totale woonoppervlakte 42 m².







Verdieping: no 52a

Royale woonkamer. Dichte keuken met inbouwkeuken, 
voorzien van apparatuur. Twee slaapkamers. Badkamer 
met ligbad, douche en wastafel. Separaat toilet. Totale 
woonoppervlakte 91 m².




De appartementen lenen zich perfect voor de verhuur 
en zijn in goede staat. Het pand is op korte termijn 
beschikbaar en wordt vrij van huurders opgeleverd.

Locatie
Bentheimerstraat 52 52,a,b
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UW MAKELAAR

Herman Venhorst
0524-525252  


info@venhorstmakelaardij.nl


+31 524 525 252
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Begane grond
No 52. Open keuken, slaapkamer, 
badkamer met wastafel en toilet. 

Totale woonoppervlakte 49m²
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Begane grond
No 52b:

Woonkamer en open keuken. 
Slaapkamer met openslaande 
deuren naar de tuin. Badkamer met 
douche, wastafel en toilet. 
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Eerst verdieping:

52A
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Twee slaapkamers, 
badkamer met ligbad, 
douche en wastafel.



13

Mooi gelegen in het 
centrum van 
Coevorden. 
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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

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X
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Blijft achter Gaat mee Ter overname



Lijst van zaken

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek 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


