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Commandostraat 6
Sint philipsland
Markt 6
4691 BX Tholen
0166 604522

Heerlijk vrij wonen in het buitengebied met de contacten van een woonwijk; het kan in dit gehuchtje op een
steenworp afstand van het water. Deze hoekwoning met grote berging/schuur heeft aan de voorzijde schitterend
vrij uitzicht over het polderlandschap. De begane grond heeft een sfeervolle woonkamer met open haard, een
fraaie keuken met diverse inbouwapparatuur en een bijkeuken met aansluitingen voor de wasmachine. Op de 1e
verdieping zijn 3 slaapkamers gelegen en een complete badkamer met 2e toilet, douche, whirlpool en vaste wastafel. Aangrenzend aan de bijkeuken bevindt zich een grote schuur/garage met zolder. De achtertuin heeft een vrije
achterom met oprit naar de garage en heeft een houten overkapping over het terras. De woning beschikt over 14
zonnepanelen.
Vraagprijs: € 225.000,-- kosten koper

Soort woning:
Type woning:

Eengezinswoning

Aantal kamers:

4

Hoekwoning

Isolatie:

Muurisolatie, glas

Woonopp.:

99 m²

Ligging:

Aan rustige weg, in woon-

Overige inpandige opp.:

25 m²

wijk, vrij uitzicht, buiten

Achtertuin, voortuin

bebouwde kom

Buitenruimte:
Inhoud woning:
Perceeloppervlak:
Bouwjaar:

34 m³
322 m²
1954

Onderhoud woning:
Tuin:
C.V. ketel:
Garage:

Goed
Achtertuin, voortuin
Nefit 2017
Aangebouwd steen

SUCCES DAT WIJ DELEN

U bent één van onze unieke kenmerken!
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Leunis Makelaars reikt verder dan het
eiland Tholen. Zo dragen wij ons steentje bij
aan Compassion, die gelooft dat armoede
te verslaan is. Daarvoor kun je het beste
beginnen bij kinderen want zij zijn het
beste te vormen en hebben het potentieel
om de armoedecirkel te doorbreken, zolang
iemand hen de kans geeft.

