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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 : € 195.000 k.k.

Soort woning : eengezinswoning

Type woning : tussenwoning

Aantal kamers : 6

Slaapkamer(s) : 3

Inhoud woning : 375 m³

Perceel oppervlakte : 177 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie :

101 m²

Bouwjaar : 1963

Ligging : aan rustige weg, in 
woonwijk, vrij uitzicht

Energielabel C



Vraagprijs




€ 195.000 k.k. 
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Omschrijving


Jan van Scorelstraat 14 

Op een rustig plekje aan de rand van de wijk 
Poppenhare gelegen, op loopafstand van basisscholen 
en de supermarkt, deze moderne tussenwoning met 
uitbouw en bijkeuken! De woning is oorspronkelijk 
gebouwd in de jaren '60, is sinds 2011 doorlopend 
vernieuwd en in 2018 uitgebouwd met een tuinkamer. 
Het huis staat op 177 m² eigen grond en heeft een 
onderhoudsvriendelijk aangelegde achtertuin, gelegen 
op het zuidoosten. Daar vind je ook de vrijstaande 
stenen berging. Het huis is de afgelopen jaren sfeervol 
verbouwd en vernieuwd en is daardoor helemaal 
instapklaar. De vaste trap naar de tweede verdieping 
geeft daarnaast nog de mogelijkheid tot het creëren 
van een vierde slaapkamer. 

De ligging is daarbij zoals gezegd prima: met vrij 
uitzicht aan de voorzijde over een grasweide en op vijf 
fietsminuten van het centrum van de stad, 
sportvoorzieningen en het NS-station. 




Een nette, moderne woning op een rustige locatie.




INDELING

Onderverdieping: kelderkast.




Begane grond: Hal/entree met toilet met 
vloerverwarming. Woonkamer met laminaatvloer. 
Open keuken met inbouwkeuken (2011), voorzien van 
apparatuur (o.a. koelkast (2020), combi-oven, 
vaatwasser (2021), vierpits gasfornuis en granieten 
blad). Bijkeuken met de wasmachineaansluiting en de 
cv-ketel (2015). Tuinkamer met vloerverwarming en 
airconditioning. 




1e verdieping: Overloop met vaste kast. Drie 
slaapkamers (allen met laminaatvloer), waarvan één 
met rolluiken en airconditioning. Badkamer (2011) met 
hoekbad, douche en wastafel. Via vaste trap naar...




2e verdieping: Bergzolder met laminaatvloer. Vierde 
slaapkamer mogelijk.




Extra informatie

- De woning beschikt over vloer-, spouw-, glas- en 
dakisolatie

- Verwarming geschiedt middels radiatoren en deels 
vloerverwarming

- In 2017 zijn kunststof kozijnen geplaatst

- Aanbouw tuinkamer is in 2018 gerealiseerd

Locatie
Jan van Scorelstraat 14
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UW MAKELAAR

Steven Venhorst
0524-525252  


info@venhorstmakelaardij.nl


+31 524 525 252
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Begane grond
Woonkamer met laminaatvloer, open 
keuken, tuinkamer met 
vloerverwarming en airconditioning.
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Veel licht
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Keuken
Inbouwkeuken voorzien van 
koelkast, combi-oven, vaatwasser, 
vierpits gasfornuis en grafiet blad.
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Drie slaapkamers 
waarvan één met 
rolluiken en airco. 
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Bijkeuken met 
wasmachine 
aansluiting.
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond






17

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

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - schilderij ophangsysteem X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap 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


