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Omschrijving Kenmerken

Zeer goed onderhouden geschakelde VRIJSTAANDE woning met eigen oprit en 
vrijstaande stenen garage. De woning is gelegen in de buurt Vogelwijk en De 
Borgen. Dit is een kindvriendelijke buurt met relatief veel gezinnen.

De woning heeft veel voorzieningen in de buurt en ligt op fietsafstand van het 
centrum van Stadskanaal. Daarnaast is de dichtstbijzijnde uitvalsweg in de nabije 
omgeving op slechts 3 minuten rijden.

Eerste verdieping 

Overloop; 3 slaapkamers van ca. 8 m2 voorzien van een inbouwkast, ca. 9 m2 en 16 m2 voorzien 
van een inbouwkast; badkamer voorzien van een wastafel met onderkast en douchecabine.

Info:

-De woning is volledig voorzien van dubbele beglazing en beschikt over vloerisolatie
-Verwarming middels een HR-combiketel, bouwjaar 2007, eigendom
-Stenen garage
-Houtkachel in de woonkamer

Aanvaarding kan in overleg op korte termijn

Indeling:

Benedenverdieping

Entree/ hal; meterkast; toilet met fonteintje; trapopgang; royale L-vormige woonkamer voorzien 
van laminaat, Tevens beschikt de woonkamer over een schouw en een houtkachel, halfopen 
keuken voorzien van een inbouwkeuken voorzien van diverse inbouwapparatuur, waaronder een 
keramische kookplaat, afzuigkap, koelkast en vaatwasser. Ruime bijkeuken met een toegangsdeur 
tot het terras. Hier bevinden zich tevens aansluitingen voor een wasmachine en droger.

    
Overdracht
Vraagprijs  € 229.500,- k.k.
Status   beschikbaar
Aanvaarding  in overleg 

Bouw
Type   Woonhuis
Soort   eengezinswoning
Type woonhuis  geschakelde
Bouwjaar  1990
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Woonhuis
Kamers   4
Slaapkamers  3
Verdiepingen  3
Woonopp.  110 m²
Inhoud   275 m³
Perceelopp.  226 m²
Ligging   aan rustige weg, in   
   woonwijk, vrij uitzicht,   
   beschutte ligging

Energie
Energielabel  C
Isolatie   volledig geïsoleerd, dubbel glas
Verwarming  c.v.-ketel

Garage
Type   vrijstaand steen
Capaciteit  1 auto’s

Tweede verdieping 

Middels een vlizotrap bereikbare ruime zolderverdieping.

De tuin is gelegen op het noordwesten en is onderhoudsvriendelijk ingericht.





Benedenverdieping

Entree/ hal; meterkast; toilet met fonteintje; trapopgang

Royale L-vormige woonkamer voorzien van 
laminaat

Zeer goed onderhouden geschakelde VRIJSTAANDE 
woning met eigen oprit en vrijstaande stenen garage



Halfopen inbouwkeuken voorzien van diverse inbouwapparatuur 
waaronder een keramische kookplaat, afzuigkap, koelkast en 
vaatwasser

Tevens beschikt de woonkamer over een 
schouw en een houtkachel



Ruime bijkeuken met een toegangsdeur tot het terras

Hier bevinden zich tevens aansluitingen voor een 
wasmachine en droger

Eerste verdieping

Slaapkamer 1 van 16 m2 
voorzien van een inbouwkast

Overloop; 3 slaapkamers van ca. 8 m2 voorzien van een inbouwkast, ca. 9 m2 en 
16 m2 voorzien van een inbouwkast; badkamer voorzien van een wastafel met 
onderkast en douchecabine.



Slaapkamer 3 van circa 9 m2. 

Slaapkamer 2 van circa 8 m2 met inbouwkast



badkamer voorzien van een wastafel met 
onderkast en douchecabine

Tweede verdieping

Middels een vlizotrap bereikbare ruime zolderverdieping.



De tuin is gelegen op het noordwesten en is 
onderhoudsvriendelijk ingericht

Buitenruimte

De woning beschikt over een  eigen oprit en 
een vrijstaande  stenen garage
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