
Is dit uw nieuwe

THUIS?

Vinkenveld 21
7827 DP Emmen
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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 : € 259.500 k.k.

Soort woning : eengezinswoning

Type woning : hoekwoning

Aantal kamers : 6

Slaapkamer(s) : 5

Inhoud woning : 432 m³

Perceel oppervlakte : 235 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie :

120 m²

Bouwjaar : 1987

Ligging : aan rustige weg, in 
woonwijk

Energielabel : C



Vraagprijs




€ 259.500 k.k. 
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Omschrijving


Vinkenveld 21 

In de populaire wijk 'de Rietlanden' op een mooie 
locatie gelegen, aan een verkeersluwe straat, in een 
rustige kindvriendelijke buurt, met groenstrook en een 
openbare parkeerplaats voor de deur,  staat deze 
ruime hoekwoning met carport. De woning is gebouwd 
in 1987, is volledig geïsoleerd en heeft maar liefst 5! 
slaapkamers en is doorlopend gemoderniseerd. Zo zijn 
er onlangs nog 7 zonnepanelen en een airconditioning 
geplaatst. Deze woning is zowel geschikt voor starters 
als gezinnen. Aan ruimte geen gebrek in deze woning!




De tuin is keurig aangelegd, gelegen op het zuiden en 
heeft een achterom. De tuin biedt veel privacy en is 
onderhoudsvriendelijk aangelegd. Onder de houten 
overkapping is het in de zomer heerlijke vertoeven, 
terwijl de houten berging voor extra opbergruimte 
zorgt. 




Indeling:

Begane grond

Hal/ entree met meterkast. Wasruimte met 
wasmachineaansluiting en een bergzolder met cv-ketel 
en omvormer van de zonnepanelen. Toilet. 
Tuingerichte woonkamer voorzien van een 
laminaatvloer, trapkast en airconditioning (2022), 
open 

L-vormige keuken voorzien van een koelkast, oven, 
diepvries, gaskookplaat, RVS-schouw en een 
vaatwasser. 




Eerste verdieping:

Overloop, drie ruime slaapkamers met laminaatvloer 
en waarvan de kamers aan de achterzijde zijn voorzien 
van een dakraam. Badkamer met ligbad, douche, toilet 
en wastafel. Via vaste trap naar...




Tweede verdieping:

Overloop, twee slaapkamers allebei voorzien een 
laminaatvloer en een dakraam. 




Overige informatie:

- energielabel C  (deze is opgesteld voordat de 
zonnepanelen en airconditioning zijn geplaatst)

- De woning is energiezuinig, In juli 2022 zijn er 7 
zonnepanelen geïnstalleerd

- In juli 2022 is er een airconditioning geplaatst die 
verwarmt in de winter en koelt in de zomer

- 5 slaapkamers

- vrij uitzicht aan de voorzijde

- verkeersluwe straat met groen en 
parkeergelegenheid voor de deur. 

- eigen parkeerplaats met carport


- basisscholen, kinderopvang, winkelcentrum van de 
Rietlanden en sportvoorzieningen op loopafstand of in 
nabije omgeving

- Emmen centrum ligt op circa 10 autominuten afstand

Locatie
Vinkenveld 21
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UW MAKELAAR

Nicolien Venhorst
0524-525252  


info@venhorstmakelaardij.nl


+31 524 525 252
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Woonkamer
Tuingerichte woonkamer voorzien 
van een laminaatvloer, trapkast en 
airconditioning. 
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Eerste verdieping
Voorzien van drie ruime 
slaapkamers met laminaatvloer. De 
kamers aan de achterzijde zijn 
voorzien van een dakraam. 
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Zonnepanelen zijn in 
2022 geplaatst. 
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Vrij uitzicht aan de 
voorzijde
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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

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - losse kasten X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X
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Blijft achter Gaat mee Ter overname



Lijst van zaken

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - badkamerkast X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Zonnepanelen X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

losse bloempotten X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X
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Blijft achter Gaat mee Ter overname



Lijst van zaken

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

pergola 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


