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Kuipersdreef 10
Tholen
Markt 6
4691 BX Tholen
0166 604522

Let op! Instapklare ruime hoekwoning (380 m³) met garage op 164 m² eigen grond. De woning is voorzien van een
royale woonkamer met een open keuken met diverse inbouwapparatuur. De royale woonkamer heeft veel lichtinval
en heeft aan de achterzijde een aangebouwde tochtportaal. De begane grond is voorzien van vloerverwarming.
De 1e verdieping beschikt over 3 mooie slaapkamers en een luxe badkamer (2016) met douche, toilet en ligbad.
Vanuit de overloop is er een vaste trap naar de 2e verdieping waar nog een ruime overloop / wasruimte is en een 4e
slaap/hobbykamer. De keurig onderhouden achtertuin is voorzien van een mooie veranda, een vrije achterom en
geeft toegang tot de vrijstaande garage.
Koopsom: € 219.500,-- kosten koper

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

Eengezinswoning
Hoekwoning

Isolatie:

110 m²
4 m²
20 m²

Inhoud woning:

380 m³

Perceeloppervlak:

164 m²

Bouwjaar:

Aantal kamers:

1989

5
Dakisolatie, muurisolatie,
grotendeels dubbelglas

Ligging:
Onderhoud woning:
Tuin:

In woonwijk
Goed
Achtertuin, voortuin
Zijtuin

C.V. ketel:

Vaillant VHR Solide plus
2012

Garage:

Vrijstaand steen

Succes dat wij delen

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.

