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Geliefde locatie, fijne leefruimte, degelijke bouw, slaap-/ werkkamer begane grond, tuin op het 

zuiden, energielabel B, 21 zonnepanelen, een carport en meerdere overdekte terrassen! Al 

deze aantrekkelijke aspecten komen samen in deze robuuste, geschakelde 2/1 kap woning. De 

huidige eigenaar heeft lang van het huis en de fijne locatie mogen genieten en de tijd is 

aangebroken voor een volgende stap. Na 26 jaar willen ze het stokje overdragen aan een 

volgende enthousiaste koper! De woning heeft meer leefruimte dan de buitenzijde doet 

vermoeden en is geschikt voor een breed publiek van senioren tot starters en gezinnen. Het 

geheel is zeer gunstig gelegen t.o.v. Emmen centrum, meerdere uitvalswegen en op korte 

afstand is het zeer complete wijkwinkelcentrum van de Bargeres gelegen.  

  

Bent u serieus geïnteresseerd neem dan contact met ons op om een (digitale) afspraak in te 

plannen. Wij zullen op voorhand extra regels stellen aan een bezichtiging en u extra 

inhoudelijke vragen stellen omtrent uw zoektocht vanwege de Corona-crisis.  

  

Begane grond: entree in de centrale hal met doorgang naar vrijwel alle vertrekken waaronder 

de riante, lichte en tuingerichte woonkamer met houtkachel, een ruim eetgedeelte met 

tuindeur naar het overdekte terras en een halfopen keuken v.v. neutrale inbouwkeuken (hoog 

natuurstenen werkblad) v.v. vaatwasser, koelkast, vrieskast, combi-magnetron, 5 pits 

gaskookplaat en vlakschouw.  

Zowel vanuit de hal als ook vanuit de keuken is de slaap-/ werkkamer (12 m2) op de begane 

grond bereikbaar. Deze ruimte is een zeer fijne aanvulling op uw woongenot en voor meerdere 

doeleinden geschikt.   

Weer aangekomen in de centrale hal treft u naast de trapopgang het toilet v.v. fontein, een 

doorgang naar de praktische bijkeuken met witgoedaansluitingen en de cv opstelling en een 

doorgang naar de aangebouwde houten berging.   

  

Eerste verdieping: vaste trapopgang met zijraam, overloop met vaste kast, 3 prima 

slaapkamers van resp. 8, 11 en 14 m2 waarbij de ouderslaapkamer aan de noordzijde is 

gelegen, de oorspronkelijke badkamer is v.v. een douche, toilet en wastafel.  

De slaapkamers zijn allemaal praktische in te richten vanwege het hoogbouw type woning.   

  

Zolderverdieping: vaste trap naar de zeer riante zolderruimte met een 4e slaapkamer die is 

v.v. een dakraam, wastafel en een flinke hoeveelheid bergruimte achter de knieschotten en op 

een extra zolder.  

  

Tuin: de besloten tuin is op het zuiden gelegen en heeft derhalve een perfecte zonligging. 

Vanwege de besloten tuin en de de situering van de het overdekte terras en de bebouwing aan 

de achterzijde ervaart u zeer veel privacy en kunt hier heerlijk genieten op eigen erf! Direct 

aan het huis is een overdekt terras gerealiseerd als ook in de achtertuin waar tevens de 

berging aanwezig is. Aan de achterzijde van het huis is vanaf de bouw eveneens een kleine 

houten berging aangebouwd. De voorzijde van het huis heeft voldoende parkeergelegenheid te 

bieden waaronder de carport en een parkeerplaats.  

  

Bijzonderheden; platte dak in ca. 2010 vernieuwd; 21 zonnepanelen in 2015 geplaatst 

(eigendom en blijven achter); zijgevel en schoorsteen gevoegd en geïmpregneerd; 

schilderwerk extern in 2019 uitgevoerd (professioneel); hou rekening met modernisering 

sanitair; korte afstand van het gemoderniseerde wijkwinkelcentrum en Emmen centrum 

gelegen; keurig onderhouden; traditioneel gebouwd; top leefruimte; goede uitvalswegen 

richting Groningen/ Zwolle/ Hoogeveen en Duitsland middels A37/ N34.
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Kenmerken 
 
Object gegevens 

Soort woning Eengezinswoning 

Type woning Geschakelde 2-onder-1-kapwoning 

Bouwjaar 1977 
   

 
Maten object 

Aantal kamers 6 kamers 

Aantal slaapkamers 5 slaapkamer(s) 

Inhoud woning 487 m3 

Perceel oppervlakte 272 m2 

Gebruiksoppervlakte 

woonfunctie 

148 m2 

   

 
Details 

Ligging Aan rustige weg, in woonwijk 

Schuur / berging Vrijstaand hout 

Kabel Ja 

Buitenzonwering Ja 
   

 
Energie 

Energielabel B 

Isolatie Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas 

Verwarming C.V.-Ketel 

Warmwater C.V.-Ketel 

C.V.-ketel Remeha (Gas gestookt combiketel uit 2001, Eigendom) 
   

 
Tuin gegevens 

Tuin Achtertuin, voortuin 

Tuin diepte (cm) 1.450 

Tuin breedte (cm) 800 

Hoofdtuin Achtertuin 

Positie Zuid 

Kwaliteit Verzorgd 
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Plattegrond begane grond 
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Plattegrond 1e verdieping 
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Plattegrond 2e verdieping 
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Plattegrond berging en overdekt terras 
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Kadastrale gegevens 
Adres Ronerbrink 27 
Postcode / Plaats 7812 LT  Emmen 
Gemeente Emmen 
Sectie / Perceel K / 1825 
Oppervlakte 272 m2 
Soort Volle eigendom 
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Locatie 
 
Adres gegevens 
Adres Ronerbrink 27 
Postcode / plaats 7812 LT  Emmen 
Provincie Drenthe 

 
Locatiekaart 

 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 9 maart 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Emmen
K
1825

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: ronerbrink27



 

 

                                        Paraaf Verkoper:                Paraaf Koper: 1 van 3 
Object: Ronerbrink 27, Emmen 

 
 

LIJST VAN ZAKEN, behorende bij 
 
Object : Ronerbrink 27, Emmen 
 
 
Deze lijst van zaken is bedoeld om aan te geven welke zaken er al dan niet in de woning 
achterblijven. Bij onduidelijkheid of wanneer hier geen afspraken over gemaakt worden, dan 
houdt dat in dat de betreffende zaak niet in de woning achterblijft en door de verkoper mee 
wordt genomen.  
 
 

  Blijft achter Gaat mee 
Kan worden 

overgenomen 
N.v.t.  

 Buiten  

 Tuinaanleg/bestrating/beplanting      

 Buitenverlichting       

 Tijd- of schemerschakelaar / Bewegingsmelder      

 Tuinhuis/buitenberging      

 Vijver      

 Broeikas      

 Vlaggenmast      

 ………………………………….      

 Woning 

 Schotel/antenne      

 Brievenbus      

 (Voordeur)bel      

 Rookmelders      

 Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie      

 
Screens voor / achter 
begane grond / verdieping 

     

 Rolluiken/zonwering buiten voor / achter      

 
Zonwering binnen voor / achter 
begane grond / verdieping 

     

 Vliegenhorren      

 ………………………………….      

 Raamdecoratie, te weten 

 
Gordijnrails 
begane grond / verdieping 

     

 
Gordijnen 
begane grond / verdieping 

     

 
Rolgordijnen 
begane grond / verdieping 

     

 
Vitrages 
begane grond / verdieping 

     

 
Jaloezieën / lamellen 
begane grond / verdieping 

     

 ………………………………….      

  



 

 

                                        Paraaf Verkoper:                Paraaf Koper: 2 van 3 
Object: Ronerbrink 27, Emmen 

 
 

 Vloerdecoratie, te weten 

 
Vloerbedekking / linoleum 
begane grond / verdieping 

     

 
parketvloer/laminaat 
begane grond / verdieping 

     

 ………………………………….      

 Warmwatervoorziening / CV      

 CV-ketel type Remeha HR combi bouwjaar 2001      

 Close-in boiler      

 Geiser      

 Thermostaat      

 Mechanische ventilatie/luchtbehandeling      

 Airconditioning      

 Quooker      

 ………………………………….      

 Open haard, houtkachel      

 (Voorzet) open haard met / zonder toebehoren      

 Allesbrander      

 Kachels      

 ………………………………….      

 Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:  

 Keukenmeubel      

 (Combi)magnetron      

 5 pits gaskookplaat      

 Oven      

 Vaatwasser      

 Vlakschouw      

 Koelkast / vrieskast      

 Wasmachine      

 Wasdroger      

 ………………………………….      

 Verlichting, te weten:   

 Inbouwverlichting / dimmers      

 Opbouwverlichting      

 ………………………………….      

 (Losse) kasten, legplanken, te weten:   

 Losse kast(en)       

 Boeken/legplanken      

 Werkbank in schuur / garage      

  



 

 

                                        Paraaf Verkoper:                Paraaf Koper: 3 van 3 
Object: Ronerbrink 27, Emmen 

 
 

 Vast bureau      

 Spiegelwanden      

 ………………………………….      

 Sanitaire voorzieningen  

 Badkameraccessoires (geschroefd)      

 Wastafel(s)      

 Toiletaccessoires (geschroefd)      

 Veiligheidsschakelaar wasautomaat      

 Waterslot wasautomaat      

 Sauna met / zonder toebehoren      

 ………………………………….      

 Telefoontoestel /-installatie  

 Telefoontoestellen      

 Telefooninstallatie      

 ………………………………….      

 Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten:   

 Radiatorafwerking      

 Voorzetramen      

 Isolatievoorzieningen      

 ………………………………….      

 Overige zaken, te weten:   

 21 zonnepanelen+ omvormer      

 ………………………………….      

 ………………………………….      

 ………………………………….      

 ………………………………….      

 ………………………………….      

 
 
 

Voor akkoord:  Voor akkoord: 
De verkoper(s)  De koper(s 
 
 
 

  

   
Naam:   Naam:  
Plaats:   Plaats:  
Datum:   Datum:  

 
 
Deze lijst van zaken mag uitsluitend gebruikt worden door leden van Vereniging VBO Makelaar.  
Copyright VBO Makelaar 2018.  



Energielabel woning

Ronerbrink 27 

7812LT Emmen

BAG-ID: 0114010000286885

Energielabel B
Registratienummer
Datum van registratie
Geldig tot

945749636
13-03-2020
13-03-2030

Veel besparingsmogelijkheden

Weinig besparingsmogelijkheden

Overzicht woningkenmerken

1. Woningtype Twee onder een kap

Bouwperiode 1975 t/m 1982

Woonoppervlakte >140 m²

2. Glas woonruimte(s) Dubbel glas

Glas slaapruimte(s) Dubbel glas

3. Gevelisolatie Gevel niet extra geïsoleerd

4. Dakisolatie Dak extra geïsoleerd

5. Vloerisolatie Vloer niet extra geïsoleerd

6. Verwarming Individuele CV-ketel, geïnstalleerd in of na 1998

7. Aparte warmtapwatervoorziening Geen apart toestel

8. Zonne-energie 33.6 m² zonnepanelen en geen zonneboiler

9. Ventilatie Mechanische afzuiging

Wilt u besparen op uw energierekening? Overweeg dan de volgende mogelijke maatregelen:

(Extra) isolatie van uw begane grondvloer

Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater

(Extra) isolatie van uw buitenmuren

HR++ glas in de woonruimte(s)

HR++ glas in de slaapruimte(s)

Als de besparingsmogelijkheden HR107-ketel, HR107-combiketel en/of warmtepomp tegelijk op uw energielabel verschijnen, dan is slechts één van deze maatregelen zinvol om uit te
voeren. U kunt hieruit dus een keuze maken.

Goedgekeurd door:

Naam
Examennummer
KvK nummer

Ramon  Grootelaar
52423
08194420

Afgegeven conform de regeling energieprestatie
gebouwen, welke onderdeel is van de Europese richtlijn EPBD

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Dit energielabel kunt u altijd verifiëren op www.energielabelvoorwoningen.nl of www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/ .

Disclaimer
Dit energielabel bevat maatregelen om de energieprestatie van uw woning te verbeteren. De maatregelen die op dit energielabel genoemd worden zijn maatregelen die op dit moment
kosteneffectief zijn of dit naar verwachting binnen de geldigheidsduur van het energielabel worden, gebaseerd op een gemiddeld energiegebruik van de woning.
Als uw gebruik afwijkt van het gemiddeld gebruik kunnen de terugverdientijden zoals vermeld op dit energielabel afwijken.



Algemene gegevens (in te vullen door aanvrager)

1. Gegevens aanvrager

Naam bedrijf 

KvK-nummer 

Contactpersoon  

Adres (geen postbusnummer)  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer 

E-mailadres 

2. De gewenste informatie betreft

Adres 

Plaatsnaam: 

Kadastraal bekend gemeente: 

Sectie 

Nummer  

  Ik wil een kopie van het fragment en de voorschriften van het betreffende bestemmingsplan

   Anders, namelijk: 

 Informatie m.b.t. bestemmingsplan (in te vullen door de gemeente)

Nummer bestemmingsplan 

Naam bestemmingsplan 

Bestemming 

Datum vaststelling bestemmingsplan door de Raad

Datum goedkeuring onherroepelijk bestemmingsplan door de Gedeputeerde Staten

 

Verzoek informatie bestemmingsplan
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Geldt er een voorbereidingsbesluit     Ja     Nee

Betreft het een monument (rijks, provinciaal of gemeentelijk)     Ja     Nee

Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing (art. 2 t/m 8 of 6)     Ja     Nee

Zijn er aanschrijvingen inzake art. 14 t/m 20 van de Woningwet     Ja     Nee

Is er sprake van een beschermd dorpsgezicht     Ja     Nee

Is er informatie bekend over (toekomstige) planologische ontwikkelingen      Ja     Nee

in de (directe) omgeving van genoemd perceel (bijv. omliggende industrie, 

bouwplannen, wijkontwikkelingen) Zo ja, welke

 

Naam behandelend ambtenaar

Overige informatie

De hierboven vermelde informatie is verstrekt voor zover nu bekend. Er kunnen geen rechten 
aan worden ontleend. De gemeente kan niets garanderen over ontwikkelingen van een later tijdstip 
die nu nog niet te voorzien zijn. Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via www.emmen.nl 
of telefonisch via 14 0591. Voor de aanvraag van informatie over een bestemmingsplan betaalt u 
leges. De hoogte hiervan kunt u vinden op onze website www.emmen.nl in het Digitaal Loket onder 
“Bestemmingsplaninformatie opvragen”.

Printen Versturen per e-mailOpslaan

� � 2 � �
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Rapport Bodemloket
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Locatie

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden
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Inhoud

  
1   Algemeen

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Bij het Bodemloket is geen informatie voor deze locatie beschikbaar over bodemonderzoek en/of 
sanering.
Mogelijk is informatie beschikbaar bij gemeente, omgevingsdienst of provincie.

 

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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