
Is dit uw nieuwe

THUIS?

Rerinkstrasse 17 
 Emlichheim
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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 : € 319.000 k.k.

Soort woning : bungalow

Type woning : vrijstaande woning

Aantal kamers : 3

Slaapkamer(s) : 2

Inhoud woning : 667 m³

Perceel oppervlakte : 720 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie :

147 m²

Bouwjaar : 1965

Ligging : aan rustige weg, in 
woonwijk, in bosrijke 
omgeving

Energielabel : -



Vraagprijs




€ 319.000 k.k. 
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Omschrijving


Rerinkstrasse 17  

Op een rustig plekje in het gezellige dorp Emlichheim 
gelegen, deze vrijstaande woning met carport, garage 
en enkele schuurtjes. De woning is oorspronkelijk 
gebouwd in de jaren '60, sinds 2005 met veel oog voor 
detail volledig verbouwd en vernieuwd en staat op een 
kavel van ± 720 m² eigen grond. Het plekje is 
bovendien top: op korte afstand van alle voorzieningen 
van het dorp en op nog geen tien autominuten van de 
Nederlandse grens. 




Deze unieke woning heeft met 147 m² 
woonoppervlakte voldoende leefruimte in huis, maar 
dankzij de royale kavel kun je hier ook heerlijk buiten 
zijn. De fraai aangelegde achtertuin beschikt over 
diverse terrassen en veel groen, een vijvertje en 
vruchtbomen, zodat je hier zomers heerlijk kunt 
zitten. Ook vind je daar enkele geschakelde schuurtjes 
voor opslag, ene carport en een eigen werkplaats.




Een unieke, stijlvolle en leeftijdsbestendige woning op 
een mooi plekje net over de grens.




INDELING

Onderverdieping: provisiekelder




Begane grond: Serre/tuinkamer. Hal. Toilet met 
wandcloset en urinoir. Badkamer met douche, 
dubbele wastafel, toilet en via trap begaanbare 
whirlpool. Ruime slaapkamer. Lichte woonkamer met 
sfeervolle houtkachel. Royale woonkeuken met 
eetgedeelte en prachtige keuken met kookeiland en 
inbouwkeuken, voorzien van apparatuur (o.a. warm/
koud lade, combi-oven, koelkast, vriezer, vaatwasser, 
keramische kookplaat) en toegang tot de achtertuin. 
Bijkeuken met vaste kastenwand. Tweede slaapkamer/
werkplaats/kantoor.




1e verdieping: via vlizo bereikbaar zolder (begaanbaar 
en stahoogte).




Extra informatie

- de woning is voorzien van glas- en plafondisolatie en 
deels van vloer- en spouwisolatie

- de woning heeft voor 95% kunststof kozijnen

- verwarming geschiedt middels de houtkachel en 
elektrische vloerverwarming

- de makelaarskosten, die voor rekening zijn van 
koper, bedraagt 2,5% excl mws

Locatie
Rerinkstrasse 17 
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UW MAKELAAR

Herman Venhorst
0524-525252  


info@venhorstmakelaardij.nl


+31 524 525 252
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Living
Veel licht en met sfeervolle 
houtkachel. 
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Met Serre en 
tuinkamer
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Royale woonkeuken!
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Keuken
Met kookeiland en voorzien van o.a. 
warm/ koud lade, keramische 
kookplaat en vriezer. 
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Slapen en baden op 
de begane grond!
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Diverse terrassen en 
veel groen
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Plattegrond
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Plattegrond
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Kadastrale

kaart



Lijst van zaken

Woning - Interieur

Houtkachel X

(Gas)kachels X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - vaste kasten X

 - resterende kasten/legplanken X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - overgordijnen X

 - raambekleding keuken X

 - pliché X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 - elektrische oven + k.k. X
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Blijft achter Gaat mee Ter overname



Lijst van zaken

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Compleet X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - jacuzzi/whirlpool X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - Kasten X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Schotel/antenne X

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Warmwatervoorziening, te weten

 - geiser X

 

Tuin - Inrichting
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Blijft achter Gaat mee Ter overname



Lijst van zaken

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - Zonnescherm X

 - meubels, tuingereedschap e.d. 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


