www.leunis.nl

Nieuwstraat 19
Sint-annaland
Markt 6
4691 BX Tholen
0166 604522

Zoekt u een keurige, instapklare halfvrijstaande woning met oprit? Dan is de Nieuwstraat 19, Sint-Annaland zeker
een kijkje waard! Gelegen op een royaal perceel van 205 m² eigen grond mag Leunis Makelaars u deze woning
aanbieden. Deze is voorzien van een speelse woonkamer met woonkeuken en bijkeuken. Tevens bevinden zich
op de 1e verdieping 3 ruime slaapkamers waarvan één met dakterras. De achtertuin beschikt over veel privacy, is
netjes aangelegd en is voorzien van een berging en veranda waar u heerlijk kunt genieten van de zomerse dagen
van het jaar. Kortom een verrassende woning in het centrum van Sint-Annaland met de nodige voorzieningen op
loopafstand.

Koopsom: € 205.000,-- kosten koper

Soort woning:
Type woning:
Woonopp.:
Buitenruimte:
Externe bergruimte:

Eengezinswoning

Aantal kamers:

Halfvrijstaande woning

Isolatie:

Dakisolatie, dubbel glas

110 m²

Ligging:

Aan rustige weg, in

25 m²
9 m²

woonwijk
Onderhoud woning:

Inhoud woning:

380 m³

Tuin:

Perceeloppervlak:

205 m²

C.V. ketel:

Bouwjaar:

5

1938

Schuur/berging:

Goed
Achtertuin, zijtuin
Vaillant (2017)
Vrijstaand steen
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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.

