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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 

Soort woning : eengezinswoning

Type woning : 2-onder-1-kapwoning

Aantal kamers : 5

Slaapkamer(s) : 4

Inhoud woning : 463 m³

Perceel oppervlakte : 277 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie :

123 m²

Bouwjaar : 1986



Vraagprijs




€ 295.000  
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Omschrijving


Mina Krusemanstraat 6 

Te koop: deze duurzame 2-onder-1 kapwoning in een 
leuke, ruime opgezette woonstraat van de populaire 
woonwijk 'Ballast' met aangebouwde garage/ berging 
op een kavel van circa 277m² eigen grond. De woning is 
oorspronkelijk gebouwd in 1986 en nadien 
gemoderniseerd, uitgebouwd en verduurzaamd. De 
verzorgde, aangelegde zonnige tuin met terras en een 
heerlijke overkapping mét een elektrische kachel en 
schuifdeuren waar het zowel in de zomer als in de 
winter goed vertoeven is, is goed omsloten en biedt 
dus lekker veel privacy.




In 2020 is deze woning verduurzaamd door het 
aanbrengen van 10 zonnepanelen en is er 
airconditioning geplaatst om mee te koelen en te 
verwarmen.




Het plekje van de woning is fijn, aan een rustige 
woonstraat op steenworp afstand van het fraaie park 
en op korte afstand van het centrum van de stad, de 
supermarkten en scholen, verschillende 
sportvoorzieningen en het bus- en treinstation. 




INDELING:

Begane grond:

Hal/entree met toilet. Woonkamer met plavuizen 
vloer, airconditioning en trapkast. Uitgebouwde 
keuken met openslaande deuren naar het terras. 
Spoeleiland met bar, gaskookplaat, afzuigkap, koelkast 
en oven. Het aanrechtblad is van natuursteen. 

De garage is opgesplitst; aan de voorzijde is de garage 
met elektrische deur en aan de achterzijde is een 
bijkeuken, waar een game -room voor de kinderen is 
gemaakt, een kastenwand is gerealiseerd en is er een 
wasmachineaansluiting.




Eerste verdieping:

Overloop, badkamer met hangtoilet, inloopdouche en 
een wastafelmeubel. De badkamer is in 2022 opnieuw 
betegeld. 

Drie slaapkamers, allen voorzien van een 
laminaatvloer. Via vaste trap naar...




Tweede verdieping:

Zolder met overloop, cv-ketel en omvormer voor de 
zonnepanelen. Een vierde slaapkamer met een 
laminaatvloer en knieschotten. 




Extra informatie:

- de woning beschikt over dak-, muur- en glasisolatie. 
Gedeeltelijk vloerisolatie. 

- glas is HR ++


- aanbouw is volledig geïsoleerd

- vloerverwarming in de keuken

- op de beneden verdieping zijn elektrische rolluiken

- zonnepanelen, 10 stuks 

- verwarmen geschiedt d.m.v. radiatoren en 
airconditioning

Locatie
Mina Krusemanstraat 6
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UW MAKELAAR

Nicolien Venhorst
0524-525252  


info@venhorstmakelaardij.nl


+31 524 525 252
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Woonkamer 
Met plavluizen vloer, airconditioning 
en trapkast. 
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Wat een ruimte!
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Mooie keuken met 
vloerverwarming!
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Bijkeuken
Met vaste kastenwand en 
wasmachine aansluiting.

De aanbouw is volledig geïsoleerd. 
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Badkamer is in 2022 
opnieuw betegeld. 
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In totaal vier 
slaapkamers!
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Heerlijke tuin mét 
overkapping
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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



Lijst van zaken

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 - schilderij ophangsysteem X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X
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Blijft achter Gaat mee Ter overname



Lijst van zaken

 - toiletborstel(houder) X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Rolluiken X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Zonnepanelen X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging 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


