
Is dit uw nieuwe

THUIS?

Westerwijk 40
7751 CP Dalen
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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 : € 359.000 k.k.

Soort woning : eengezinswoning

Type woning : 2-onder-1-kapwoning

Aantal kamers : 5

Slaapkamer(s) : 4

Inhoud woning : 453 m³

Perceel oppervlakte : 373 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie :

142 m²

Bouwjaar : 1972

Ligging : aan rustige weg

Energielabel : C



Vraagprijs




€ 359.000 k.k. 



4

Omschrijving


Westerwijk 40 

Op een mooie plek in het dorp Dalen staat deze aan de 
voor- en achterzijde uitgebouwde  2/1-kapwoning met 
vrijstaande garage. Het huis is gebouwde in 1972 en 
staat op een kavel van 373 m² eigen grond, met als 
grote pluspunt de extra diepe achtertuin (± 20 meter). 
De tuin is fraai aangelegd, beschikt over een mooie 
vijverpartij en diverse terrassen en ligt op het 
zuidwesten, waardoor je hier aan zonuren dus geen 
gebrek hebt. Bovendien is hij goed omsloten en heb je 
er daardoor 100% privacy.

De ligging is sowieso super: op loopafstand van het 
centrum van het dorp met de supermarkt, bakker, 
basisschool en andere voorzieningen en met 
verschillende sportvoorzieningen en het NS-station op 
ongeveer vijf fietsminuten afstand.




Dalen behoort tot de aantrekkelijkste zanddorpen in 
het prachtige Drenthe en beschikt over uitgebreide 
voorzieningen. Middelbaar onderwijs ligt op 15 
minuten fietsen in Coevorden, HBO opleidingen op 10 
minuten treinen in Emmen. Zoals gezegd staat het huis 
maar op een paar minuten fietsen van het NS station 
aan de lijn Emmen – Zwolle en op een paar minuten 
rijden van de N34 en A37. In ruim 30 minuten zit u in 
Zwolle of Assen, in 45 minuten in hartje Groningen. 




Kortom een ruime woning op een toplocatie waar het 
heerlijk leven is.




INDELING

Begane grond: Hal/entree met toilet. Woonkamer met 
parketvloer en houtkachel. Halfopen keuken met 
inbouwkeuken, voorzien van apparatuur (o.a. 
vaatwasser, gasfornuis, oven, koelkast). Bijkeuken met 
de wasmachineaansluiting en de cv-ketel (2022). 
Vrijstaande garage met vliering.




1e verdieping: Overloop. Eerste, grote slaapkamer 
(voorheen 2) met balkon. Tweede en derde slaapkamer 
met vaste kasten. Badkamer met ligbad, toilet, douche 
en wastafel. Via vaste trap naar...




2e verdieping: Overloop met bergkasten. Vierde 
slaapkamer met vaste kast.




Extra informatie

- de woning is voorzien van vloerisolatie en 95% 
glasisolatie

- verwarming geschiedt middels radiatoren

- de cv-ketel is in 2022 geplaatst

- de bijkeuken is in 2022 opnieuw betegeld

Locatie
Westerwijk 40
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UW MAKELAAR

Steven Venhorst
0524-525252  


info@venhorstmakelaardij.nl


+31 524 525 252
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Woonkamer
Met parketvloer en houtkachel.
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Keuken
Halfopen keuken met 
inbouwkeuken. 
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Grote slaapkamer 
met balkon
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Veel privacy
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Plattegrond
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Plattegrond






17

Plattegrond
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Kadastrale

kaart



Lijst van zaken

Woning - Interieur

Houtkachel X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kast in ouderslaapkamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 

Badkamer met de volgende toebehoren
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Blijft achter Gaat mee Ter overname



Lijst van zaken

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - toilet X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Screens X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - Vijver + vis 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


