www.leunis.nl

Molendijk 24
Sint-annaland
Markt 6
4691 BX Tholen
0166 604522

Hier komen 2 aspecten samen: de charme van een woning in het centrum van het dorp en de luxe en het woongenot van een nieuwbouwwoning. Deze dijkwoning bestond oorspronkelijk uit 2 huizen en is in 2018 geheel gerenoveerd en opnieuw opgebouwd waarbij er veel extra leefruimte is ontstaan. Bovendien is er aan de achterzijde
een riante tuin gelegen met een grote schuur annex 3 dubbele garage met verdieping. Kortom een pand met veel
mogelijkheden. Het woonhuis heeft op de begane grond een ruime hal met trapopgang, woonkamer met houtkachel, luxe keuken met veel inbouwapparatuur, eetkamer, bijkeuken en badkamer. De keuken, bijkeuken, eetkamer
en badkamer zijn voorzien van plavuizen met vloerverwarming. Op de verdieping zijn 4 slaapkamers en een kleine
hobbykamer gelegen. De achtertuin heeft een vrije achterom. Tijdens de renovatie is de woning geheel geïsoleerd
en voldoet dan ook aan alle wooneisen van deze tijd.
Koopsom: € 319.900,-- kosten koper

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

Dijkwoning
Tussenwoning

Isolatie:

95 m²
557 m³

Perceeloppervlak:

498 m²

7
Dakisolatie, muurisolatie,
vloerisolatie, dubbel glas

180 m²

Inhoud woning:

Bouwjaar:

Aantal kamers:

Ligging:

Aan rustige weg, in
centrum

Onderhoud woning:

Goed tot uitstekend

1910 (De woning is in

Tuin:

Achtertuin

2018 geheel opnieuw

C.V. ketel:

Nefit 2018

opgebouwd

Garage:

Vrijstaand steen
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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.

