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THUIS?

Aleida Kramersingel 15
7741 GE Coevorden
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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 : € 199.500,-k.k.

Soort woning : eengezinswoning

Type woning : 2-onder-1-kapwoning

Aantal kamers : 7

Slaapkamer(s) : 5

Inhoud woning : 479 m³

Perceel oppervlakte : 113 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie :

126 m²

Bouwjaar : 1910



Vraagprijs




€ 199.500 k.k. 
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Omschrijving


Aleida Kramersingel 15 

Op een prachtig plekje in het centrum van Coevorden 
gelegen stadswoning, helft van een dubbele met 
aanbouw.

De woning heeft schitterend vrij uitzicht over het 
kasteel en motte van Coevorden en staat op 
loopafstand van alle voorzieningen van de stad, het 
NS-station, basis- en middelbare school en 
sportvoorzieningen. 

Het huis is in de jaren '80 verbouwd oa. nieuwe 
indeling, dak en kap enz. Enkele oude elementen zijn 
bewaard gebleven in de woning. Huis is nu weer toe 
aan modernisering.







INDELING:

Onderverdieping:

Provisie kelder.




Begane grond:

Hal/ entree, meterkast. Woonkamer met gashaard en 
schouw. Dichte keuken met keukenblok en enig 
apparatuur. Bijkeuken/berging met 
wasmachineaansluiting en de cv-ketel. Badkamer met 
douche, toilet en wastafel. 

Tuinschuurtje.




Eerste verdieping:

Overloop met deur naar het platte dak. 3 slaapkamers, 
allen voorzien van vaste kasten. Via vaste trap naar:




Tweede verdieping:

Overloop en 2 slaapkamers voorzien van dakramen. 




Overige informatie:

- Verwarming geschiedt middels gaskachels en een cv-
ketel voor warmwater

- Vanuit de woonkamer en de voorste slaapkamer, 
prachtig uitzicht over het kasteel van Coevorden en 
motte. 

- Op loopafstand van de winkels, de markt en het NS 
Station




Disclaimer: de informatie over deze woning is met zorg 
samengesteld. Wij aanvaarden geen enkele 
aansprakelijkheid ten aanzien van enige 
onvolledigheid, onjuistheid of de gevolgen hiervan. De 
opgegeven oppervlakten en/of maten zijn indicatief.

Locatie
Aleida Kramersingel 15
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UW MAKELAAR

Herman Venhorst
0524-525252  


info@venhorstmakelaardij.nl


+31 524 525 252
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Woonkamer
Met gashaard en schouw. Vanuit de 
woonkamer heeft u prachtig uitzicht 
op het kasteel van Coevorden en 
motte. 
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Eerste verdieping
Drie slaapkamers, allen voorzien 
van vaste kasten. 
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Twee slaapkamers op 
de tweede verdieping
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Wat een uitzicht!
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond






18

Kadastrale

kaart
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Notities



INTERESSE
in deze mooie woning?

Markt 9


7741 JM Coevorden


0524-525252


info@venhorstmakelaardij.nl


