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Geertruidaweg 44
Scherpenisse
Markt 6
4691 BX Tholen
0166 604522

Recreëren op vakantiepark de Zeeuwse Parel! Dit fraaie vakantiepark is gelegen tussen Scherpenisse en SintMaartensdijk en beschikt over een eigen dijkovergang naar het strand.
Wij mogen hier een vrijstaande vakantiebungalow aanbieden op maar liefst 323 m² eigen grond. De woning wordt
volledig gemeubileerd en gestoffeerd opgeleverd en is dus direct vakantieklaar! Bovendien is het parkgeld voor
heel 2020 al voldaan. De woning is volledig geïsoleerd en heeft kunststof kozijnen. Er is een royale woonkamer met
2 schuifpuien en een sfeervolle houtkachel. De open keuken is voorzien van diverse apparatuur. De vloer van de
woonkamer en de keuken is afgewerkt met plavuizen. Er zijn 2 (voorheen 3) slaapkamers en een moderne en complete badkamer met douche, ligbad en vaste wastafel. De fraai aangelegde rondom gelegen tuin heeft diverse terrassen en biedt ruimte aan 1 prieel en aan een houten blokhut die voorzien is van een wasmachine en een droger.
Aan de zijkant van de woning kunt u parkeren op eigen terrein. Op het park zijn diverse faciliteiten aanwezig.
Vraagprijs: € 137.500,-- kosten koper

Soort woning:
Type woning:

Bungalow
Vrijstaande woning

Woonopp.:

88 m²

Externe bergruimte:

24 m²

Aantal kamers:
Isolatie:

Onderhoud woning:

187 m³

Tuin:

Perceeloppervlak:

323 m²

C.V. ketel:

1973

Dakisolatie, muurisolatie,
vloerisolatie, dubbel glas

Inhoud woning:

Bouwjaar:

3

Schuur/berging:

Goed
Tuin rondom
Nefit 2012
Vrijstaand hout
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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.

