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Tuk, het rustige dorpje even ten noorden van Steenwijk. Gelegen tegen de prachtige bossen van de Woldberg en goed
ontsloten middels de direct nabij gelegen snelweg. Hier staat aan Bakkersveld 34 een mooie twee-onder-een-kap
woning met garage. 
Deze woning heeft een mooie beschutte tuin met veel privacy en met grote bomen aan de achterzijde. Het bouwjaar
van de woning is 1983 en is nadien altijd goed onderhouden. Wel zult u vinden dat de woning aan de binnenzijde een
nieuwe kleur kan gebruiken. De woning is volledig geïsoleerd opgetrokken in steen met aan de bovenzijde red cedar
als gevelbekleding. Deze is in 2017 nagenoeg volledig vernieuwd. 
Indeling: Entree aan de zijkant, centrale hal met trapopgang, meterkast en toilet. 
Toegang naar de U-vormige woonkamer met aan de voorzijde de zithoek met een gezellige haard en uitzicht over de
doorgaande weg Aan de achterzijde bevindt zich de eethoek met aansluitend de in hoek opgestelde keuken in lichte
kleurstelling.De keuken is voorzien van de volgende inbouwapparatuur: 4 pits gaskookplaat, afzuigkap, koelkast met
vriesvak, oven. 
Achter de eethoek bevindt zich een aangename serre met schuifpui aan de achterzijde, die toegang geeft tot de tuin.
Naast de serre bevindt zich de aangebouwde bijkeuken met opstelling van het witgoed, en welke toegang biedt tot de
inpandige garage. Deze is onderverdeeld in handige klusruimte en garage. 
Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers en een moderne badkamer voorzien van ligbad douche, toilet en
badmeubel, aanwezig. De grote voorste slaapkamer heeft een oppervlakte van maar liefst 15 m². De badkamer is
voorzien van een ligbad met douche, wastafel en een tweede toilet. 
De tweede verdieping is met vaste trap bereikbaar. Hier vindt u een ideale zolderruimte met dakkapel en geschikt voor
hobbydoeleinden. Tevens is hier de heteluchtverwarmingsinstallatie opgesteld. 
De achterliggende tuin biedt u veel privacy, waarin u kunt genieten van de middagzon. De tuin is ingericht met een
mooi gazon met aan de randen plantenborders. Achter in de tuin staat een kippenhok en een houten schuurtje om de
tuinspullen in op te bergen. 
De woning beschikt over een eigen oprit aan de voorzijde. Deze woning is voor een periode van 1 tot 2 jaar te huur.
Roken wordt niet op prijs gesteld, evenals huisdieren. 

Al met al een prachtig object op een fijne lokatie. 

Huurprijs € 800 per maand
Aanvaarding: in overleg



Soort woning 2/1 kapwoning met garage
Bouwtype Bestaande bouw
Bouwjaar 1983
Ligging Aan rustige weg, in woonwijk
Woonopp 124 m²
Perceelopp 327 m²
Inhoud 453 m³
Totaal aantal kamers 7
Aantal slaapkamers 3
Tuin 10 x 8
Parkeren Garage mogelijk

Kenmerken & Locatie



Een bod doen?

Bezichtiging.
Tijdens een bezichtiging leidt de makelaar u rond, zodat u een goed beeld krijgt van de woning.

De verkoper heeft een meldingsplicht. Als koper mag u verwachten dat de informatie die door de verkoper wordt
verstrekt, correct is. Er moet altijd melding worden gemaakt van eventuele gebreken en bijzondere omstandigheden,
uiteraard voor zover bekend bij de verkoper.

Onderhandelen.
Heeft u interesse in de woning? Dan kunt u een bieding uitbrengen. De makelaar kan alleen een bieding aannemen,
als de makelaar vrij is met het pand. Op dat moment mogen er geen andere geldige biedingen van toepassing zijn.

Ten behoeve van een voorbehoud financiering wordt een termijn gerekend van 5 weken, te rekenen vanaf het moment
van bereiken van overeenstemming. De koopovereenkomst vereist van de koper altijd een waarborgsom of
bankgarantie ten bedrage van 10% van de koopsom. De koper krijgt hiertoe 6 weken te rekenen vanaf het moment van
bereiken van overeenstemming om dit te regelen.

Koop komt tot stand.
Als verkoper en koper het mondeling eens zijn geworden over de voor hen belangrijkste zaken (meestal prijs,
aanvaardingsdatum en ontbindende voorwaarden) is de koop tot stand gekomen. De verkopend makelaar legt de
gemaakte afspraken vast in een schriftelijke koopovereenkomst conform het model van de VBO. Nadat partijen deze
hebben getekend, ontvangen zij daarvan een afschrift. De koper heeft recht op drie dagen wettelijke bedenktijd.
Wanneer de koper gebruik maakt van zijn recht de koop te ontbinden, is de koper wel de kosten voor het opstellen van
de koopovereenkomst ad € 300,-- excl. btw verschuldigd aan de makelaar. Nadat de ontbindende voorwaarden zijn
uitgewerkt is de verkoop definitief tot stand gekomen, en maakt de makelaar aan de markt bekend dat de woning is
verkocht. Zolang de koop nog niet definitief is, gaat de makelaar nog gewoon door met bezichtigingen. Een bod kan
niet worden aangenomen.

Levering bij de notaris.
De sleuteloverdracht vindt plaats, nadat de leveringsakte bij de notaris is getekend.
Een sleutelverklaring voorafgaande aan de levering is niet mogelijk.



Uw makelaars

Bezoek:
Een gesprek met een makelaar kan alleen op afspraak.

Kantoren:
Emmeloord
Marknesserweg 17, 8305 AH Emmeloord
Alleen op afspraak

Marknesse
Breestraat 34, 8316 AR Marknesse.
Alleen op afspraak.

Blokzijl
Kuinderstraat 1, 8356 DA Blokzijl
Alleen op afspraak.

Steenwijk
J.H. Trompmeestersstraat 25, 8331 GN Steenwijk
Veelal aanwezig van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Telefoon: 0527 - 25 33 70
0521 - 82 02 10
Bereikbaar ma - vr 9.00 - 17.30 uur

Internet: www.middelbrink.info
Email: mail@middelbrink.info

Op al onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden en de
gedragscode van de VBO van toepassing. Door ons wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons
afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend
geval recht geeft op uitkering.

De informatie in deze brochure is met zorg samengesteld, maar u
kunt geen rechten ontlenen aan hetgeen in deze brochure staat
vermeld.

Kopen & verkopen.

Taxatie

Welkom bij
Middelbrink, agrarische- & woonmakelaardij

Gerard en Agnes Middelbrink,
uw gecertificeerde makelaar-taxateurs.

Wij werken vanuit de boerderij H.D. Louweshoeve aan de
Marknesserweg in Emmeloord. Dit kantoor ligt aan de
provinciale weg van Emmeloord naar Marknesse en is
gemakkelijk te bereiken. Bovendien is er volop
parkeergelegenheid aanwezig.

Daarnaast presenteren we ons in het centrum van het groendorp
Marknesse in een kantoor aan de Breestraat. Hier vindt u in
een ruime etalage ons volledige aanbod gepresenteerd.

In het karakteristieke stadje Blokzijl beschikken we aan de kolk
over een pand aan de Kuinderstraat 1.

In Steenwijk hebben we een kantoor in het karakteristieke
Jugendstil-pand aan de J.H. Trompmeesterstraat 25 (tegenover
station).

Woonmakelaardij
Een huis kopen of verkopen is een spannend proces. Wij
denken dat u daarvoor wel de nodige hulp kunt gebruiken.

Of u nu een woning wilt verkopen of kopen, voor elke klant
kunnen we een op maat gemaakt product aanbieden. De kosten
zijn altijd gebaseerd op de specifieke vorm van dienstverlening
die u wenst. In een persoonlijk gesprek leggen we graag de
mogelijkheden voor u uit.

Vrijblijvende waardebepaling 
Wij bieden u een gratis waardebepaling van uw woning aan,
zodat u zicht krijgt op uw financiële situatie. Ook een schriftelijke
taxatie - al dan niet NHG gevalideerd - is via ons mogelijk.

Een naam in bemiddeling


