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THUIS?

N A M - weg 13
7755 PT Dalerveen
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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 : € 750.000 k.k.

Soort woning : woonboerderij

Type woning : vrijstaande woning

Aantal kamers : 6

Slaapkamer(s) : 5

Inhoud woning : 1539 m³

Perceel oppervlakte : 2500 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie :

242 m²

Bouwjaar : 1912

Ligging : aan rustige weg, vrij 
uitzicht, buiten 
bebouwde kom, 
landelijk gelegen



Vraagprijs




€ 750.000 k.k. 
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Omschrijving


N A M - weg 13 

Op een prachtlocatie aan de rand van het dorpje 
Dalerveen gelegen, omgeven door groen en landerijen 
en alles wat Drenthe zo mooi maakt, deze vrijstaande 
woonboerderij met 2500 m² eigen grond! De boerderij 
is oorspronkelijk gebouwd in 1912, is rond 2000 geheel 
vernieuwd en verbouwd om hem weer van deze tijd te 
maken en beschikt over liefst 242 m² 
woonoppervlakte. Het plekje is zoals gezegd prachtig, 
op een rustige en landelijke locatie, maar toch op 
korte afstand van Dalen, Coevorden en Emmen met al 
hun voorzieningen.

De tuin is fraai aangelegd, beschikt over een groot 
terras met overkapping én een tweede terras, heeft 
een eigen boomgaard, een groentetuin en een kas 
voor het verbouwen van je eigen gewassen. Het 
schuurtje achter in de tuin is handig voor het opslaan 
van de motormaaier. Dankzij de ligging op het zuiden 
heb je bovendien volop zon, waardoor het het hier 
zomers heerlijk toeven is van 's morgens vroeg tot 's 
avonds laat.




Een perfecte combinatie van rust en ruimte dus, met 
de voorzieningen van de stad op relatief korte afstand.




INDELING

Begane grond: Hal/entree met toilet en bergkasten. 
Woonkeuken met inbouwkeuken voorzien van 
apparatuur (o.a. Boretti-fornuis, vaatwasser, koelkast) 
en open haard. Woonkamer met open haard. 
Slaapkamer met vaste kast. Badkamer met ligbad/
douche, toilet, bidet en wastafel. Zitkamer met 
doorgang naar tweede slaapkamer. Royale derde 
slaapkamer met badkamer-en-suite met jacuzzi, 
inloopdouche, toilet en dubbele wastafel. Vrijstaande 
garage van 93 m², inclusief bergruimten en een 
bijkeuken met wasmachineaansluiting. Er is 
vloerverwarming aanwezig in de woonkamer, keuken, 
gang, toilet en de master bedroom en aangrenzende 
badkamer.




1e verdieping: Overloop. Twee slaapkamers. Ruime 
bergzolder met de cv-ketel (2017).




Extra informatie

- de boerderij beschikt over glas-, dak-, vloer- en 
muurisolatie

- vewarming geschiedt middels radiatoren, 
vloerverwarming en de open haarden

- er zijn rolluiken aanwezig (deels elektrisch)

Locatie
N A M - weg 13
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UW MAKELAAR

Herman Venhorst
0524-525252  


info@venhorstmakelaardij.nl


+31 524 525 252
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Landelijk gelegen
aan de rand van Dalerveen
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Woonkamer met 
openhaard!
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Woonkeuken
met o.a. een Boretti fornuis.
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Tuin met groot terras 
en overkapping.
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Heerlijk vertoeven...
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond






Lijst van zaken

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Houtkachel 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

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Boiler X

 

Woning - Sanitair/sauna
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Blijft achter Gaat mee Ter overname



Lijst van zaken

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - jacuzzi/whirlpool X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Schotel/antenne X

Brievenbus X

Kluis X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Rolluiken X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties
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Blijft achter Gaat mee Ter overname



Lijst van zaken

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

(Broei)kas X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) 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


