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Aan de rand van de wijk “Vestetuin” ligt deze onlangs opgeleverde luxe tussenwoning. Bij de bouw is gekozen voor
heel veel opties wat deze woning zeer aantrekkelijk maakt. Bovendien is hij nauwelijks bewoond geweest waardoor
hij zich nog in absolute nieuwbouwstaat bevindt. De begane grond is aan de achterzijde 2,40 m uitgebouwd waardoor er veel extra leefruimte is ontstaan. De luxe keuken is voorzien van een fraai natuurstenen blad en heeft alle
denkbare inbouwapparatuur. Op de 1e verdieping zijn 3 slaapkamers gelegen en een fraaie badkamer met inloopdouche. De zolder heeft een wasruimte met berging en technische ruimte en een extra kamer met dakkapel. De
gehele woning is voorzien van vloerverwarming met een extra zware kwaliteit PVC vloer. De warmtepomp en de 9
zonnepanelen zijn volledig eigendom. De achtertuin is fraai aangelegd en voorzien van composiet schuttingen. De
achtertuin heeft een houten berging en een vrije achterom.

Bieden vanaf € 299.900,-- k.k.

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

Eengezinswoning
Tussenwoning

Isolatie:

6 m²
456 m³

Perceeloppervlak:

134 m²
2019

5
Dakisolatie, muurisolatie,
vloerisolatie, dubbel glas

126 m²

Inhoud woning:

Bouwjaar:

Aantal kamers:

Ligging:

Aan rustige weg, in
woonwijk

Onderhoud woning:

Uitstekend

Tuin::

Achtertuin

Schuur/berging:

Vrijstaand hout

SUCCES DAT WIJ DELEN

U bent één van onze unieke kenmerken!
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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.

