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In het buitengebied gelegen uniek object dat vele mogelijkheden biedt. Het geheel bestaat uit een woning die in
gebruik is voor dubbele bewoning. Uiteraard is hier ook 1 grote woning van te maken. De woning heeft 30 zonnepanelen. Op het terrein bevinden zich 2 grote schuren met dubbele deuren (beiden circa 39 x 10 m) waarvan 1
deels is ingericht als hondenpension en 1 als caravanstalling in gebruik is. Op het terrein staat nog 1 ruime schuur
die geheel opgeknapt dient te worden. Het terrein heeft een buitenbak met verlichting, (paarden)wei, kas en een
dubbele garagebox. Het geheel heeft achterstallig onderhoud. Op zoek naar veel buitenruimte, veel bergruimte en
een royale woning en niet bang voor een verbouwing? Dit object is een bezichtiging zeker waard!

Koopsom: € 489.900,-- kosten koper

Soort woning:
Type woning:

Eengezinswoning
Vrijstaande woning

Aantal kamers:
Bijzonderheden:

6
Dubbele bewoning moge-

Woonopp.:

154 m²

lijk, dubbele bewoning

Externe bergruimte:

870 m²

aanwezig

Inhoud woning:

601 m³

Isolatie:

Dubbel glas

8045 m²

Ligging:

Aan rustige weg, vrij

Perceeloppervlak:
Bouwjaar:

1920

uitzicht, buiten bebouwde
kom, landelijk gelegen
Onderhoud woning:
Tuin:
C.V. ketel:
Garage:
Schuur/berging:

Redelijk
Tuin rondom
Vaillant (2012)
Garagebox
Aangebouwd steen
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Huis kopen?
Huis kopen?

Vertrouw op Leunis Makelaars

Vertrouw op Leunis Makelaars
als aankoopmakelaar!
als aankoopmakelaar!

0166-604522
info@leunis.nl
www.leunis.nl
KvK-nr.: 54980135
BTW-nr.: NL.8515.14.674.B01
IBAN: NL68ABNA0456886796

Huis verkopen?

Huis verkopen?

Gratis waardebepaling
van uw woning! Gratis waardebepaling
van uw woning!

BIC: ABNANL2A

Taxatie?

Taxatie?

Leunis Makelaars is gecertiﬁceerd
& deskundig
taxateur.
Leunis Makelaars
is
gecertificeerd & deskundig taxateur.

Huis verhuren?

Huis verhuren?
Informeer naar
onze werkwijze!

Informeer naar onze werkwijze!

Maak kennis met de mensen van Leunis Makelaars

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.

