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Burgemeester Baasstraat 9
Sint-Annaland
Markt 6
4691 BX Tholen
0166 604522

Bent u op zoek naar een betaalbare tussenwoning welke direct beschikbaar is? Dan moet u zeker dit huis gezien
hebben! Deze woning met 3 slaapkamers en is gelegen op een perceel van 139 m² en is voorzien van een vrije
achterom en geïsoleerde berging . Verder is de woning voorzien van een doorzon woonkamer, halfopen keuken
met diverse inbouwapparatuur, aangebouwde bijkeuken, nette badkamer en een 2e verdieping waar eventueel
een 4e slaapkamer te realiseren is. De zonnige achtertuin gelegen op het zuidwest is voorzien van een berging met
bergzolder en beschikt over een vrij achterom. Wij nodigen u van harte uit voor het maken van een afspraak om dit
object te bezichtigen. We laten u het graag zien!

Koopsom: € 179.900,-- kosten koper

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

Eengezinswoning

Aantal kamers:

5

Tussenwoning

Isolatie:

Dubbel glas, dakisolatie

95 m²

Ligging:

In woonwijk

9 m²

Onderhoud woning:

Goed

Inhoud woning:

350 m³

Tuin:

Achtertuin, voortuin

Perceeloppervlak:

139 m²

C.V. ketel:

Nefit Proline (2017)

Bouwjaar:

1972

Schuur/berging:

Vrijstaand steen
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U bent één van onze unieke kenmerken!
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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.

