
Deze woning kopen? Dat doet u goed met uw iQ Makelaar
Smitstraat 6, Ommen

Vlakbij centrum gelegen 2-onder-1-kapwoning



Bouw
Soort woonhuis: Eengezinswoning,  
 2-onder-1-kapwoning 
Soort bouw: Bestaande bouw 
Bouwjaar: 1971 
Soort dak: Zadeldak bedekt met  
 pannen

Buitenruimte  
Ligging tuin: Aan rustige weg en in  
 woonwijk 
Tuin: Voor- en achtertuin 
Soort garage: Vrijstaande stenen garage 
Capaciteit: 1 auto 
Voorzieningen: Elektra
Parkeergelegenheid: Op eigen terrein 

Kenmerken

Op geliefde locatie op loopafstand van het centrum van Ommen gelegen 
2-onder-1-kapwoning woning met garage, sfeervolle overkapping (20m2) en 
berging. De woning staat in een leuke wijk, met een speeltuin om de hoek, op 
ca. 200 meter van een supermarkt, heeft onder andere een ruime woonkamer, 
4 slaapkamers en een grote bijkeuken.

Oppervlakten en indeling
Wonen: 128 m2 
Perceel: 228 m2 
Inhoud: 420 m3 
Aantal kamers: 5 (4 slaapkamers) 
Aantal woonlagen: 3 woonlagen 
Voorzieningen: Kunststof ramen en HR++ glas (2019), 
 Vloerverwarming 
 
Energie 
Energieklasse: D
Verwarming: Cv-ketel 
Warm water: Cv-ketel 
Cv-ketel: Nefit Topline

Vraagprijs: € 349.500,- k.k.



Begane grond 

Hal, modern toilet, uitgebreide meterkast, 
garderobekast, trapopgang, ruime lichte 
woonkamer, voorzien van moderne laminaat-
vloer, vloerverwarming en een schuifpui naar de  
tuin.



 

Keuken 
 
Moderne complete keuken (2019) en bijkeuken 
met 2e keukenblok met aansluiting voor de 
wasmachine en de droger.



 

Eerste verdieping 
 
Overloop, drie ruime slaapkamers met 
draaikiepramen.



Badkamer
Moderne badkamer voorzien van douche, 
wastafel, toilet, radiator en draaikiepraam.

Tweede verdieping
Overloop met c.v.-ketel Nefit Topline, berging 
achter knieschotten en toegang naar vierde 
slaapkamer.



Bijzonderheden

- Mooie ligging aan brede en geliefde straat op loop- 
 afstand van supermarkt, centrum en andere voor- 
 zieningen. Speeltuin bevindt zich achter de woning
- Volledig voorzien van Kunststof ramen en HR++  
 glas(2019)
- Nagenoeg gehele begane grondvloer is voorzien van  
 vloerverwarming

 

 
- Overkapping achterin de tuin voorzien van elektra
- Garage voorzien van een kanteldeur, een betonvloer  
 en elektra
-  Keuken voorzien van; koelkast, spoelbak, vaatwasser,  
 oven en Smeg 5 pits gasfornuis 
-  Ouderslaapkamer voorzien van vaste kastenwand



Indeling begane grondIndeling begane grondIndeling begane grond



Indeling begane grondIndeling begane grondIndeling eerste en tweede verdieping









































iQ Makelaars is dé No Cure, No Pay verkoopmakelaar van  het  Vechtdal! 

iQ Makelaars is zeer actief in de online marketing van uw woning. Wij richten een unieke 
marketingcampagne in speciaal voor uw woning! Door onze actieve houding is uw huis binnen 
korte tijd verkocht. iQ Makelaars streeft er naar om uw woning binnen 3 maanden te hebben 
verkocht.

Wij plaatsen uw woning op zowel onze website als op Funda en zorgen wij voor professionele 
foto’s. Door te beginnen met een duidelijke tekst en professionele foto’s kunnen potentiële 
kopers direct de positieve punten van uw huis zien. Dit vergroot de kans dat zij een bezichtiging 
aan willen vragen.

Onlangs succesvol verkocht!



iQ Makelaars Vechtdal:
De Voormars 6a 
7731 DD Ommen 

E: Vechtdal@iqmakelaars.nl
T: 0529-760777 / 06-41 248 148

www.iqmakelaarsvechtdal.nl

       www.facebook.com/iQMakelaarsVechtdal
       www.twitter.com/iQMakelaarsVechtdal



       www.facebook.com/iQMakelaarsVechtdal
       www.twitter.com/iQMakelaarsVechtdal

iQ Makelaars: Altijd een vestiging bij ú in de buurt! 


