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THUIS?
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7845 TD Holsloot
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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 : € 295.000 k.k.

Soort woning : eengezinswoning

Type woning : 2-onder-1-kapwoning

Aantal kamers : 12

Slaapkamer(s) : 7

Inhoud woning : 1345 m³

Perceel oppervlakte : 1350 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie :

263 m²

Bouwjaar : 1906

Ligging : vrij uitzicht, aan 
vaarwater, in bosrijke 
omgeving



Vraagprijs




€ 295.000 k.k. 
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Omschrijving


Eldijk 2 

Een unieke mogelijkheid op een prachtige locatie: aan 
de rand van de buurtschap Holsloot staat de helft van 
dit karakteristieke pand genaamd 'De Jachtweide' te 
koop. Het pand is voorheen in gebruik geweest als 
chauffeurscafé. Eigenaar is bezig het pand te splitsen 
in meerdere wooneenheden en het voormalige café 
(geen horeca-bestemming meer aanwezig), dat 
bijvoorbeeld om te bouwen is tot een praktijk, 
kantoor, hobbyruimte of woonruimte. Dankzij de 
aanwezigheid van de twee appartementen leent dit 
pand zich goed voor bijvoorbeeld mantelzorg of als 
kangoeroewoning. Het splitsen van de woning tot twee 
woonadressen zal in overleg met de gemeente 
moeten.




Uiteraard is er tevens de mogelijkheid om van het 
geheel één grote woning te maken, waarbij het 
voormalige café aangetrokken wordt bij het 
appartement beneden en de verdieping hoofdzakelijk 
voor slaapkamers wordt gebruikt. 




Al met al biedt deze zéér ruime helft van het pand tal 
van mogelijkheden!

Locatie
Eldijk 2
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UW MAKELAAR

Herman Venhorst
0524-525252  


info@venhorstmakelaardij.nl


+31 524 525 252
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Plattegrond






7

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


