
Deze woning kopen? Dat doet u goed met uw iQ Makelaar
Baron van Fridaghstraat 12, Ommen

Vrijstaande woning met garage, berging en tuin, 
zeer gunstig gelegen nabij centrum van Ommen!



Vrijstaande woning met garage en berging en tuin, zeer gunstig gelegen nabij het 
centrum van Ommen. De woning is voorzien van een badkamer en slaapkamer op 
de begane grond. Op de verdieping zijn nog eens 5 slaapkamers gerealiseerd. 
Een ideale woning voor SENIOREN, maar ook voor gezinnen met kinderen. 
De woning is goed onderhouden en ook de nodige isolerende voorzieningen 
zijn toegepast. 

Bouw
Soort woning: Vrijstaande woning
Soort bouw: Bestaande bouw
Bouwjaar: 1964
Soort dak: Zadeldak met pannen 
 
Buitenruimte
Ligging: In woonwijk, 
 nabij het centrum
Schuur/berging: Berging en garage
Voorzieningen: Elektra
Parkeergelegenheid: Op eigen terrein

Kenmerken

Vraagprijs: € 348.000 k.k.

Oppervlakten en indeling
Wonen: 143 m²
Perceel: 392 m²
Inhoud: 498 m3

Aantal kamers: 8 kamers (6 slaapkamers)
Aantal badkamers: 1 badkamer en 2 aparte toiletten
Badkamervoorzieningen: Bad, wastafel
 
Energie 
Isolatie: Voorzien van gevelisolatie, 
 vloerisolatie, geïsoleerde zolder-
 vloer en dubbelglas
Verwarming & Warm Water: Cv-ketel
Cv-ketel:	 Nefit	HR	Combiketel	2020



Indeling 
Begane grond;
Hal,	toilet,	bergkast,	meterkast,	woonkamer	
met toegangsdeur naar de tuin.

Oppervlakten en indeling
Wonen: 143 m²
Perceel: 392 m²
Inhoud: 498 m3

Aantal kamers: 8 kamers (6 slaapkamers)
Aantal badkamers: 1 badkamer en 2 aparte toiletten
Badkamervoorzieningen: Bad, wastafel
 
Energie 
Isolatie: Voorzien van gevelisolatie, 
 vloerisolatie, geïsoleerde zolder-
 vloer en dubbelglas
Verwarming & Warm Water: Cv-ketel
Cv-ketel:	 Nefit	HR	Combiketel	2020



Keuken 
De keuken is zeer ruim, licht en voorzien van 
voldoende kastruimte.



Tevens bevindt zich op de begane grond een 
ruime slaapkamer en badkamer. 
In de badkamer bevindt zich tevens aansluiting 
voor de wasmachine.



Eerste verdieping 

Overloop 5 slaapkamers en separaat toilet met 
wasbakje.



Bijzonderheden 

-	 Ruime	woning	nabij	het	centrum	van	Ommen																																																																																		
- Voorzien van gevelisolatie, vloerisolatie, geïsoleerde zoldervloer en dubbelglas.
-	 Nefit	HR	Combiketel	2020
- Garage en berging voorzien van elektra



Tuin

Rondom	een	goed	verzorgde	en	fraai	
aangelegde tuin.



Indeling woning









































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 wij zorgen 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

VERHUISAANHANGER LENEN

Bij iQ Makelaars Vechtdal helpen 
wij u graag een handje. Verhuist 
u naar een nieuwe woning door 
bemiddeling van ons? 
Dan kunt u bij iQ Makelaars 
Vechtdal gratis een 
verhuisaanhanger lenen! 

- Gratis te leen voor    
 onze klanten
-  Afmetingen 
 250 x 150 x 130 cm
-  Ongeremd
-  Tot 750 kilo

Bel 
en vraag naar de 

mogelijkheden en 

beschikbaarheid

0529-760777

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


