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Hooya's Oord 0 ong - Dalen 
 
 

Koopsom € 200.000,-- k.k. 
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Omschrijving 
 
Hooya's Oord 0 ong - Dalen 
 
- Op een heerlijke locatie gelegen, deze diepe bouwkavel aan de Hooya's Oord 
- Ideaal voor wie graag landelijk en vrij wil wonen, maar toch graag de 
  voorzieningen op korte afstand heeft. 
- Het centrum van Dalen, NS-station, basisschool  e.d  liggen namelijk op ca. vijf 
  minuten fietsen 
- Deze kavel is ideaal voor de zelfbouwer of de particuliere opdrachtgever en je 
  hebt hier bovendien gegarandeerd een prachtig vrij uitzicht over de landerijen 
- Tevens bestaat de mogelijkheid voor het houden van een paardje of kleinvee 
- Perceel oppervlakte bedraagt 2400 m² 
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Kenmerken 
 
Object gegevens 

Soort  

Type  

Soort bouw N.v.t. 

Bouwjaar/-periode  

Huidig gebruik bouwgrond 
 
Maten object 

Aantal kamers 0 

Inhoud 0 m3 

Perceeloppervlakte 2.400 m2 

Woonoppervlakte  m2 

Woonkamer 0 m2 
 
Details 

Ligging Aan rustige weg, vrij uitzicht, open ligging, buiten bebouwde kom, 
landelijk gelegen 

Bijzonderheden n.v.t. 

Isolatie n.v.t. 

Verwarming n.v.t. 

Warmwater n.v.t. 

Kabel Nee 

Alarm Nee 

Zonwering Nee 

Garage n.v.t. 

Schuur / berging n.v.t. 
 
Tuin gegevens 

Tuin Geen tuin 

Tuin diepte/lengte 0 m 

Tuin breedte 0 m 

Ligging n.v.t. 

Kwaliteit n.v.t. 
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Locatie 
 
Adres gegevens 

Adres Hooya's Oord 0 ong 

Postcode / plaats 7751 Dalen 

Provincie Drenthe 
 
 
Locatiekaart 
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Kadaster  

 
Kadastrale gegevens 

Adres Hooya's Oord 0 ong 

Postcode / plaats 7751 Dalen 

Gemeente Dalen 

Sectie / Perceel XX 0000 

Oppervlakte 2.400 m2 

Soort Volle eigendom 
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Ons aanbod 
Ons totale woningaanbod kunt u op onze internetsite www.venhorstmakelaardij.nl vinden. Het 
volledige NVM-woningaanbod treft u aan op de internetsite www.funda.nl. U bent uiteraard ook 
altijd welkom in ons kantoor te Coevorden. 
 
Aangezien wij voor het verkrijgen van gegevens gedeeltelijk van derden afhankelijk zijn, kunnen 
hieraan geen rechten worden ontleend. Als u meer specifieke of gedetailleerde informatie of een 
bezichtiging wenst, dan horen wij dat graag. 
 
Is dit niet de woning die u zoekt? 
Venhorst Makelaardij is u graag van dienst bij het zoeken van een woning. U kunt altijd een 
afspraak maken om het complete aanbod samen met een makelaar door te nemen. 
 
Aankoop 
U heeft een woning gevonden bij een collega makelaar? Venhorst Makelaardij is gespecialiseerd 
in de aankoop van woningen in Z.O. Drenthe en kan u hierbij helpen. Wij zijn hier reeds meer dan 
25 jaar actief en kunnen met deze kennis ons voordeel doen in de onderhandelingen. 
Wij kopen altijd voor de laagste prijs! 
 
Hypotheek 
Staat u er wel eens bij stil dat de keuze in hypotheekvormen de laatste jaren enorm is 
toegenomen? U kunt kiezen uit een scala aan mogelijkheden. Maar welke moet u kiezen? Welke 
past het beste bij u? Welke is het meest aantrekkelijk? Wij weten uit ervaring dat veel mensen 
moeite hebben om door het bewuste bos de bomen nog te zien. Daarbij kunnen wij u ook helpen. 
Onafhankelijk, objectief en met u als uitgangspunt. 
 
Wilt u een vrijblijvend hypotheekadvies met onze erkende hypotheekadviseur, óók wanneer u al 
een hypotheek heeft, bel dan even voor een afspraak. Wij helpen u graag. 
 
Social Media 
Venhorst Makelaardij is logischerwijs ook actief op Social Media. Volg ons via 
facebook.com/venhorstmakelaardij en instagram.com/venhorstmakelaardij en blijf op de hoogte 
van alle laatste ontwikkelingen! 
 
DISCLAIMER 
Alle informatie en maatvoering in deze brochure heeft nadrukkelijk een indicatief karakter; er 
kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
Aspirant-kopers worden uitdrukkelijk uitgenodigd om de oppervlakte van het object op/na te 
(laten) meten en een bouwkundige keuring uit te laten voeren. Mochten zij hiervan af zien dan 
vrijwaren zij de makelaar van alle aansprakelijkheid. 
 
  
 


