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Energiezuinig wonen in een perfect onderhouden, royale hoekwoning in Stadszicht II. Behalve energiezuinig is de
woning onderhoudsarm door de kunststof kozijnen. De woning wordt verwarmd en gekoeld door middel van een
warmtepomp. De begane grond heeft een royale woonkamer met openslaande deuren naar de achtertuin en een
luxe open keuken aan de voorzijde van de woning. De gehele begane grond vloer is afgewerkt met beton ciré en is
voorzien van vloerverwarming. Op de 1e verdieping bevinden zich 3 slaapkamers en een fraaie badkamer, compleet met whirlpool en inloopdouche. De 2e verdieping is nog niet nader ingedeeld maar biedt genoeg ruimte aan
2 slaapkamers. De vloer van de 1e en 2e verdieping is afgewerkt met plavuizen. De 1e verdieping is voorzien van
vloerverwarming. De zonnige achtertuin is grotendeels bestraat en heeft behalve een houten berging een blokhut
aan de zijkant van de woning met een sfeervolle overkapping.
Vraagprijs: € 309.500,-- kosten koper

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

Eengezinswoning

Aantal kamers:

Hoekwoning

Isolatie:

Volledig geïsoleerd

139 m²

Ligging:

Aan rustige wijk, in

15 m²

woonwijk

Inhoud woning:

488 m³

Onderhoud woning:

Perceeloppervlak:

210 m²

Tuin:

Bouwjaar:

5

2011

Goed tot uitstekend
Achtertuin, voortuin,
zijtuin

Verwarming:

Vloerverwarming geheel,
warmtepomp, aardwarmte

Schuur/berging:

Vrijstaand hout

Succes dat wij delen
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Gemiddeld rapportcijfer: 9,6 (september 2019)
No cure,
no pay

Geen (verkoop)resultaat,
U bent één
van onze unieke kenmerken!
Grootste

aanbod
Succes
dat
we
delen
’s
avonds
en
n van onze unieke kenmerken!

geen kosten. Zo betaalt
u alleen voor
resultaat!

U bent éénook
van onze unieke kenmerken!
Bezichtigingen

Succes dat we delen

ces
dat we delen
kenmerken!

dat we delen
Dankzij hun beoordelingen

wij

2015

een hoge gemiddelde score in

t we delen
Dankzij hun beoordelingen
Zeeland. Dat is iets waar wij
2015
op WIDBM.nl hebben natuurlijk
wij
erg trots op zijn.

rapportcijfer: 8,9

: 8,9

2017

geen kosten. U betaalt

onze klanten hebben ons deze titel

2016

2017
2018

en 2017 is
hebben
wij het
keurmerk
bezorgd. Dat
ú ons unieke
Leunis Makelaars
in 2013
uitgeroepen
totmaakt
De dat
Beste
“Uitstekende Makelaar” gekregen
en bent! Daarnaast bieden wij u
kenmerk
WIDBM
Makelaar van
Zeeland. In 2014, 2015, 2016,WIDBM
2017,
is in 2013
hadden wij de meeste beoordelingen.
nog meer unieke kenmerken. U leest
2018 en 2019 werden we beloondermet
het keurmerk
meer over in deze brochure.
Beste Makelaar
Een succes waar we trots op zijn, want
Uitstekendeonze
Makelaar
en
kregen
wij
de
meeste
klanten hebben ons deze titel
014, 2015, 2016
Natuurlijk
moetzijn,
uw huis opvallen
beoordelingen.
Een
trots op
bezorgd.
Datsucces
maakt datwaar
ú ons wij
unieke
GRATIS
wij het keurmerk
tussen al het aanbod, gevonden
2015want onze kenmerk
2016
bent!
Daarnaast
bieden
wijtitels
u
klanten
hebben
ons
deze
bezorgd.
worden
door zoekers
én aanspreken
WAARDEaar” gekregen en
NO CURE,
NO
PAY
nog
meer
unieke
kenmerken.
U leestbent! Daarnaast
Dat
maakt
dat
u
ons
unieke
kenmerk
bij
uw
doelgroep.
Dat
weten wij
WIDBM
WIDBM
e beoordelingen.
BEPALING
Geen (verkoop)resultaat,
in deze
brochure.
voor u te bereiken!
bieden wij er
u meer
nog over
meer
unieke
kenmerken.
U leestHeterresultaat is
rots op zijn, want
geen
U betaalt
een
goedkosten.
gestructureerde
aanpak,
hier meer over.

WAARDE-

met 3 makelaars!
‘S AVONDS
EN
OP
ZATERDAG
WIDBM Jong en enthousiast
mogelijk.
team.

Kantoor is 6
VERKOOPT

dagen
per week
geopend.
de meeste
woningen
in de gemeente
Bezichti
gingen ook

Tholen
KANTOOR
‘S AVONDS
EN

uitsteekt,

in de gemeente

de meeste woningen
Leunis.nl
CURE, NO PAY
in de gemeente
WAARDE-NO

264

GROOTSTE
KANTOOR
WONINGEN
3
AANBOD

e van uw woning

rs boven die van

ecten

UW WONING

Tholen
Geen
(verkoop)resultaat,
BEPALING

uitsteekt,

n voor een betere

ndere verkopers.

ONLINE BIJ:

IN 2017

geen kosten.
U betaalt
Kantoor
is 6

VERKOCHTEN WIJ

un

VERKOOPT

w
.le

GRATIS

ureerde aanpak,

nooit onnodig!
mogelijk.

Tholen

w

dus
Het resultaat
is
Uw woning
komt online bij:

Tholen

Verkoopt de
IN 2017
VERKOCHTEN
WIJ woningen
meeste
GROOTSTE
264
in de gemeente
AANBOD
WONINGEN
in de gemeente
Tholen

bod, gevonden
door
WAARDEbij uwworden
doelgroep.
Dat weten wij
prijs verkoopt dan andere verkopers.
Jong en enthousiast
voor u teDat
bereiken!
Hetwij
resultaat
is voor onze
bij de doelgroep.
weten
al jaren
mogelijk.
BEPALING
brochure.
VERKOOPT
goed gestructureerde
aanpak, van een goed
klanten te een
bereiken.
Het is het resultaat
team.
Kantoor
is 6 woningen
de meeste
waarbij
de
presentati
e
van
uw
woning
gestructureerde aanpak, NO
waarbijCURE,
de presentatie
van
NO
PAY
geopend.
in de
gemeente
met kop en schouders boven diedagen
van per week
w huis opvallen
uw woning met kop en schouders boven die van conTholen
Bezichti
gingen
ook
concurrerende
objecten
uitsteekt,
Geen
(verkoop)resultaat,
nbod, gevonden
currerende objecten uitsteekt, waardoor u sneller en
UW WONING
waardoor u sneller en voor een betere
‘S AVONDS
EN
s én aanspreken
IN 2017
geen
kosten.
U
betaalt
voor een betere
prijs
verkoopt
dan
andere
verkopers.
prijs verkoopt dan andere verkopers.
ONLINE BIJ:
Dat weten wij
OP ZATERDAG
VERKOCHTEN WIJ

nmerken. U leest

metOP
3 makelaars!
ZATERDAG

waardoor
u sneller en voor een betere
zoekers
én aanspreken

GROOTSTE
AANBOD

is

met kop en schouders boven die van
tussen al het aanbod, gevonden

worden door zoekers én aanspreken

Bezichti
gingen ook
KANTOOR

2017
201

3 makelaars!
inmet
de gemeente

w

naast bieden wij u

KANTOOR

gratis
met 3 makelaars!
Geen (verkoop)resultaat,
Jong en enthousiast
BEPALING
waardegeen kosten. U betaalt
team.
Kantoor is 6
dus nooit onnodig!
WIDBMdagen per week geopend.
bepaling
NO CURE, NO
PAY
WIDBM

waarbij de presentatie van uw woning
Natuurlijk moet uw huis opvallen
dus nooit onnodig!

Natuurlijk moet uwGRATIS
huis opvallen tussen
al het
aanconcurrerende
objecten

dat ú ons unieke

dus nooit onnodig!

GRATIS

JongTholen
en enthousiast
team.

nl

n ons deze titel

NO CURE, NO PAY
Geen (verkoop)resultaat,

Een succes waar we trots op zijn, want

van Zeeland en in 2014, 2015, 2016

2015

WIDBM

is.

ots op zijn.

WIDBM

Kantoor met
2017
jong en
enthousiast
team

WIDBM

WIDBM

2017

WIDBM

2016

WIDBM

een
hoge gemiddeldevan
score
in klanten op
Dankzij de
beoordelingen
onze
Leunis Makelaars is in 2013
beoordelingen
Zeeland.
iets waar
wij
uitgeroepen tot
De Beste Makelaar
WIDBM.nl
(Wie IsDat
DeisBeste
Makelaar)
heeft
2015
in 2014, 2015, 2016
natuurlijk erg trots op zijn.van Zeeland en2016
hebbenLeunis
wij Makelaars
een zeer hoge
gemiddeldehet keurmerk
en 2017 hebben wij
WIDBM
WIDBM
delde score
in in Zeeland. Dat is iets waar
score
wij natuurlijk
“Uitstekende
Makelaar” gekregen en
Leunis Makelaars is in 2013
hadden wij de meeste beoordelingen.
uitgeroepen
iets waar
ergwij
trots op
zijn. tot De Beste Makelaar

2016

WIDBM

un

mogelijk

Gemiddeld rapportcijfer:
8,9 hebben
op WIDBM.nl

.le

nieke kenmerken!
op zaterdag

in de gemeente
Tholen
Gemiddeld rapportcijfer:
8,9

Leunis.nl
V.O.F. Leunis Makelaars
Markt 6
4691 BX Tholen

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.

