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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 : € 175.000 k.k.

Soort woning : eengezinswoning

Type woning : hoekwoning

Aantal kamers : 5

Slaapkamer(s) : 4

Inhoud woning : 435 m³

Perceel oppervlakte : 245 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie :

126 m²

Bouwjaar : 1971-1980

Ligging : aan rustige weg, in 
woonwijk

Energielabel : C



Vraagprijs




€ 175.000 k.k. 
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Omschrijving


E E G laan 34 

Op een ideale locatie aan de rand van de wijk 'Pikveld', 
met extra ruimte om het huis dankzij de hoekligging én 
de mogelijkheid om je auto op eigen grond te 
parkeren, staat deze hoekwoning met vrijstaande 
stenen berging. De woning is oorspronkelijk gebouwd 
in de jaren '70, staat op 245 m² eigen grond en heeft 
de keurig aangelegde achtertuin vol op het zuiden 
liggen, zodat je hier zomers dus over zonuren niet te 
klagen hebt. 




Met vier slaapkamers en liefst 435 m³ inhoud heb je in 
deze woning aan ruimte geen gebrek, terwijl je zoals 
gezegd dankzij de hoekligging hier dus ook extra 
ruimte om het huis hebt. Dat maakt deze woning niet 
alleen voor starters, maar ook voor gezinnen erg 
geschikt.




INDELING

Begane grond: Hal/entree met toilet. Woonkamer met 
plavuizen vloer, gashaard en eetgedeelte. Dichte 
keuken met inbouwkeuken en voorzien van diverse 
apparatuur. 




1e verdieping: Overloop. Drie slaapkamers. Badkamer 
met bad, douche, wastafel en toilet. Via vaste trap 
naar...




2e verdieping: Overloop met berging en de cv-ketel. 
Vierde slaapkamer.




Extra informatie

- de woning beschikt over dak-, spouw- en 
grotendeels glasisolatie

- verwarming geschiedt middels radiatoren

- CV-ketel betreft een Intergas HR-combi uit 2015

- De keuken beschikt over een keramische kookplaat, 
afzuigkap en (vrijstaande) vaatwasser

- Royale tuin met veel privacy

Locatie
E E G laan 34
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UW MAKELAAR

Herman Venhorst
0524-525252  


info@venhorstmakelaardij.nl


+31 524 525 252
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Woonkamer met plavuizenvloer
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Leuk en sfeervol zo'n 
gashaard
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Half open keuken
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Verdieping
In totaal vier slaapkamers (1e en 2e 
verd)
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Complete badkamer
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Goed omsloten 
zonnige tuin met veel 
privacy.
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Naast het huis 
parkeren
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Plattegrond
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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
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Notities



INTERESSE
in deze mooie woning?

Markt 9


7741 JM Coevorden


0524-525252


info@venhorstmakelaardij.nl


