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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 : € 225.000 k.k.

Soort woning : eengezinswoning

Type woning : hoekwoning

Aantal kamers : 6

Slaapkamer(s) : 5

Inhoud woning : 437 m³

Perceel oppervlakte : 251 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie :

122 m²

Bouwjaar : 1976

Ligging : in woonwijk, vrij 
uitzicht

Energielabel : C



Vraagprijs




€ 225.000 k.k. 
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Omschrijving


van Echtenlaan 25 

In de wijk 'Buitenvree' staat deze hoekwoning met 
carport en berging. De woning is in 1976 gebouwd en 
nadien is de carport bijgebouwd en de tuin uitgebreid. 
Deze woning beschikt maar liefst over 5 slaapkamers 
en heeft vrij uitzicht. 




De ligging is gunstig door alle voorzieningen op loop- 
dan wel fietsafstand. Basisscholen, middelbare school, 
sportvelden, sporthal een het centrum van Coevorden.




INDELING:

Hal/entree, toilet met fonteintje en trapkast. Open 
keuken met eenvoudig keukenblok en vanuit de 
keuken heeft u vrij uitzicht de straat in. Woonkamer is 
vrij licht door de royale ramen en is tuingericht. Via de 
schuifpui loopt u naar de achtertuin waar u kunt 
genieten van een vrij uitzicht. 




Eerste verdieping:

Overloop, drie slaapkamers allen voorzien van een 
vaste kast, één slaapkamer is voorzien van een 
wastafel. Badkamer met douche, toilet en 
wastafelmeubel. Via vaste trap naar...




Tweede verdieping:

Ruime overloop met met cv-ketel en 
wasmachineaansluiting. Twee slaapkamers, beide 
voorzien van een dakraam.




Extra informatie:

- verwarmen geschiedt middels radiatoren;

- dakisolatie en gedeeltelijk dubbel glas;

- de woning is in de loop der jaren aangepast naar de 
smaak van toen, maar dient intern gemoderniseerd en 
extern geschilderd te worden.

Locatie
van Echtenlaan 25
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UW MAKELAAR

Nicolien Venhorst
0524-525252  


info@venhorstmakelaardij.nl


+31 524 525 252
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Woonkamer
Met laminaatvloer en een schuifpui 
naar het terras. Door de royale 
ramen veel licht in de woonkamer. 
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Keuken met 
keukenblok
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Verdieping
In totaal maar liefst 5 slaapkamers, 
waarvan er 2 op zolder te vinden 
zijn. 
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Badkamer met 
douche wastafel en 
toilet. 
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De 2 slaapkamers op 
zolder zijn voorzien 
van een dakraam
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Vrij uitzicht vanuit de 
achtertuin
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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


