
84 appartementen
in Emmerhout

De wijk Emmerhout in Emmen is volop in 

ontwikkeling. In deze ruim opgezette en 

groene wijk gaat Lefier ZuidoostDrenthe 

84 appartementen bouwen voor de sociale 

huur. De appartementen zijn geschikt voor 

jong en oud. Deze appartementen komen 

links en rechts van het prachtige nieuwe 

winkelcentrum in Emmerhout. 

huurtoeslag mogelijk!

www.lefier.nl

Emmerhout springlevend!
 Emmerhout

springlevend

start bouw
De bouw van de appartementen aan De Haar start 

in het najaar van 2012. Met de appartementen aan 

Het Waal starten we in het voorjaar van 2013.

huurprijs 
De huur voor de appartementen bedraagt 

circa € 588,- per maand (prijspeil 2012) en de 

servicekosten € 35,- per maand (prijspeil 2012). 

Voor deze woningen kunt u in aanmerking komen 

voor huurtoeslag. 

oplevering
De oplevering van de appartementen aan De Haar 

staat gepland voor eind 2013 en de appartementen 

aan Het Waal voor 2014.

inschrijven
Bent u geïnteresseerd in deze woningen? U kunt 

zich inschrijven vanaf donderdag 15 november tot 

en met vrijdag 14 december. Wie in deze periode 

een optie neemt op deze appartementen, doet mee 

aan de loting. Door middel van de loting wordt de 

positie in de wachtrij bepaald. 

loting 
De loting vindt plaats op zaterdag 15 december. 

Neemt u na deze datum een optie, dan sluit u 

achteraan in de wachtrij.

vragen? 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem 

dan contact op met Fenna Remmers of Petra 

Hilbolling van Lefier ZuidoostDrenthe via het gratis 

klantnummer 0800 - 9 666 266.

Aan deze documentatie kunnen geen rechten 

worden ontleend en wijzigingen zijn voorbehouden.

Lefier ZuidoostDrenthe 

Hooggoorns 16 | Emmen 

Postbus 20.000 | Emmen

t. 0800 - 9 666 266 

emmen@lefier.nl 
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2 appartementencomplexen met 42 woningen  

Elk woongebouw telt straks 7 verdiepingen, waarvan 

42 appartementen aan De Haar en 42 woningen aan Het 

Waal in Emmerhout. Op iedere verdieping bevinden zich 

zes appartementen. Beide complexen hebben een lift. 

De appartementen hebben een oppervlakte van circa 90 m²

en bestaan uit:

 ruime, lichte woonkamer met toegang tot een balkon 

 van bijna 8 m2

 open keuken

 twee royale slaapkamers

 badkamer voorzien van douche met wastafel en de   

 mogelijkheid om een 2e toilet te plaatsen

 apart toilet met fontein

 bijkeuken met wasmachineaansluiting

 in de kelder van het appartementencomplex heeft   

 u de beschikking over een eigen berging

       impressie appartementen

plattegrond appartementen

       impressie appartementen

type A type B
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