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Deze tussenwoning wordt het smalste huis van Tholen genoemd. Als je echter binnen komt is de woning verrassend
ruim omdat het pand taps uitloopt naar achter toe. De begane grond heeft een ruime woonkamer met sfeervolle
open haard, en een aanbouw met keuken, toilet en badkamer. Op de verdieping zijn 2 slaapkamers en een riante
overloop gelegen. In de beschutte achtertuin staat een ruime houten berging die volledig geïsoleerd is en geschikt
is als werkruimte of atelier. De woning verdient aandacht want er is achterstallig onderhoud. Door de de ruimte, de
ligging en het karakter van de woning is een bezichtiging zeker de moeite waard!

Koopsom: € 137.500,-- kosten koper

Soort woning:
Type woning:

Eengezinswoning
Tussenwoning

Aantal kamers:
Ligging:

Woonopp.:

65 m²

Onderhoud woning:

Externe bergruimte:

11 m²

Tuin:

Inhoud woning:

235 m³

C.V. ketel:

Perceeloppervlak:

113 m²

Schuur/berging:

Bouwjaar:

1710

3
In centrum
Redelijk
Achtertuin
Nefit Turbo
Vrijstaand hout

SUCCES DAT WIJ DELEN

U bent één van onze unieke kenmerken!
Gemiddeld rapportcijfer: 9,5 (mei 2020)
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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.

