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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 : € 229.000 k.k.

Soort woning : eengezinswoning

Type woning : tussenwoning

Aantal kamers : 5

Slaapkamer(s) : 4

Inhoud woning : 370 m³

Perceel oppervlakte : 152 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie :

110 m²

Bouwjaar : 1971

Ligging : in woonwijk, vrij 
uitzicht

Energielabel : D



Vraagprijs




€ 229.000 k.k. 
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Omschrijving


Frankrijkstraat 5 

Op een mooi plekje in een rustige straat gelegen, op 
loopafstand van sportvoorzieningen en scholen en met 
het centrum van Coevorden op nog geen vijf minuten 
fietsen, deze geheel gemoderniseerde en ruime 
eengezinswoning met stenen berging en overkapping.




Deze woning is gebouwd in 1971 en staat op een kavel 
van 152m², vanaf 2021 geheel gemoderniseerd en 
energiezuiniger gemaakt. Zo is er een nieuwe keuken 
én badkamer geplaatst, een overkapping en 10 
zonnepanelen. Ook is zowel de voor- als achtertuin 
opnieuw aangelegd. Deze woning heeft vier 
slaapkamers en een vrij uitzicht aan de voorzijde van 
de woning. 




De achtertuin is onderhoudsvriendelijk aangelegd, 
biedt veel privacy en v.v. een stenen schuurtje met 
aangebouwde overkapping. Kortom een instapklare 
woning waar u niks meer aan hoeft te doen! 




INDELING:

Begane grond:

Hal/entree met toilet (2021) en meterkast. 
Woonkamer met pvc-vloer en een open keuken. 
Inbouwkeuken in hoekopstelling voorzien van een 
koelkast, vaatwasser, oven, 5-pits gaskookplaat en 
afzuigkap. 




Eerste verdieping:

Overloop met drie slaapkamers, allen voorzien van een 
pvc-vloer. Een moderne badkamer (2021) voorzien van 
een regendouche, wastafelmeubel en een toilet. Via 
vaste trap naar...




Tweede verdieping:

Overloop met bergruimte, wasruimte en de cv-ketel. 
Vierde slaapkamer met dakraam. 




Bijzonderheden:

- verwarmen geschiedt middels radiatoren, 

- CV-ketel betreft een HR-combi ketel uit 2017;

- dak- en muurisolatie, grotendeels dubbel glas;

- energielabel D (label is opgemaakt voordat de 
zonnepanelen zijn geplaatst);

- de keuken, badkamer en toilet beneden zijn 
geplaatst in 2021;

- 10 zonnepanelen (2021);

- overkapping en stenen schuur(2022);

- kindvriendelijke buurt.

Locatie
Frankrijkstraat 5
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UW MAKELAAR

Steven Venhorst
0524-525252  


info@venhorstmakelaardij.nl


+31 524 525 252
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Begane grond
Woonkamermet pvc-vloer.

Open keuken met inbouwkeuken 
(2021). 
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Eerste verdieping
Moderne badkamer (2021) met 
regendouche, wastafelmeubel en 
een toilet. Drie slaapkamers, allen 
voorzien van een pvc-vloer.
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Onderhouds-

vriendelijke tuin.
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Vrij uitzicht vanaf de 
voorzuide van de 
woning.
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Kindvriendelijke 
buurt!
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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


