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Westkerkseweg 37
Scherpenisse
Markt 6
4691 BX Tholen
0166 604522

Aan de rand van het dorp ligt deze karakteristieke woning op 829 m² eigen grond. De woning is de afgelopen jaren
geheel gerenoveerd. De woning biedt veel leefruimte en maar liefst 6 slaapkamers. De woning heeft op de begane
grond een riante woonkamer met fraaie schouw met houtkachel, welke is aangesloten op de C.V.-ketel, en een
open keuken met diverse inbouwapparatuur. Vanuit de keuken is de bijkeuken toegankelijk. In het oorspronkelijke
woonhuis is de woonkamer in de afbouwfase, deze is zeer geschikt als werk/slaapkamer. Deze kamer beschikt over
een schouw met houtkachel. De gehele begane grondvloer is afgewerkt met natuurstenen plavuizen met vloerverwarming. Op de verdieping zijn 4 slaapkamers en de badkamer gelegen. De bergzolder is toegankelijk middels
een vlizotrap. Aan de achterzijde bevindt zich een sfeervolle overkapping aan de woning. De achtertuin heeft een
losstaande garage en biedt uitzicht op de molen. De woning dient op een aantal punten nog verder afgewerkt te
worden.
Koopsom: € 379.900,-- kosten koper

Soort woning:
Type woning:
Woonopp.:

Woonboerderij

Aantal kamers:

6

Vrijstaande woning

Isolatie:

Volledig geïsoleerd

199 m²

Ligging:

Aan rustige weg, vrij

Buitenruimte:

14 m²

Externe bergruimte:

23 m²

uitzicht
Onderhoud woning:

Redelijk tot goed

Inhoud woning:

748 m³

Tuin:

Perceeloppervlak:

829 m²

C.V. ketel:

Intergas (2010)

Garage:

Vrijstaand steen

Bouwjaar:

1917(renovatie vanaf
2011)

Tuin rondom
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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.

