
DWINGELOOWEG 27, WINSCHOTEN

€ 152.000 k.k.

www.dwingelooweg27.nl



Dwingelooweg 27, Winschoten

Wonen in het centrum van Winschoten!

In het centrum van Winschoten ligt deze, in de jaren '30 gebouwde, twee-onder-een-kapwoning aan een
rustige weg en op loopafstand van de voorzieningen in het centrum.
Achterin in de tuin staat een houten tuinhuis.
Perceelgrootte 252 m².

Begane grond:
Via de zijentree kom je in de hal, van hieruit kun je naar de dichte keuken (ca. 8.5 m²) met toegang naar de
kelder en aan de andere zijde naar de nette badkamer (ca. 4 m², voorzien van douchecabine en een
wastafelmeubel) en het toilet.
Door de keuken kom je in de ruime woonkamer (ca. 35 m²) met erker en afgesloten trapopgang naar de
verdieping.
Aan de achterzijde van de woning zijn twee aangebouwde bergingen.

Verdieping:
Naast de ruime overloop zijn er drie slaapkamers op de verdieping.

Vliering:
De vliering is geschikt als bergruimte.

Informatie:
De woning is voorzien van hetelucht verwarming en dubbele beglazing.

Op dwingelooweg27.nl vind je uitgebreide informatie over deze woning zoals bijvoorbeeld de kenmerken,
fullscreen foto's, buurtinformatie, streetview of de zonnegrens.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 152.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1906-1930

Soort dak Samengesteld dak bedekt met bitumineuze
dakbedekking en pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 94 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 1 m2

Externe Bergruimte 29 m2

Overige inpandige ruimte 8 m2

Perceeloppervlakte 252 m2

Inhoud 404 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 2 woonlagen, met een kelder en vliering
Voorzieningen Tv kabel

Energie

Voorlopig energielabel G
Isolatie Dubbel glas
Verwarming Hete lucht verwarming
Warm water Geiser eigendom

Kadastrale gegevens

Winschoten H 149
Oppervlakte 252 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in centrum
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 30 m2 (5m diep en 6m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noorden

Bergruimte

Schuur/berging Box (2)
Isolatie Geen isolatie

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Parkeergelegenheid op eigen terrein

Dwingelooweg 27, Winschoten



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 



 



Kadastrale kaart



Eigendomsinformatie








