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Uniek monument, gelegen midden in het centrum van Sint-Maartensdijk. Wat vroeger de “Stadsherberg” was is
nu een groot woonhuis met maar liefst 7 slaapkamers en 3 badkamers. Bovendien is er aan de achterzijde een
beschutte tuin met garage gelegen. Een ideaal pand om met een groot gezin te wonen of om wonen en werken te
combineren. Door de indeling is dubbele bewoning (voor bv mantelzorg) zeker een optie. De begane grond heeft
een statige hal met gang naar de woonkamer. De grote woonkamer heeft diverse sfeervolle details. Aan de achterzijde is een riante woonkeuken gelegen. In de aanbouw aan de achterzijde zijn de bijkeuken, het toilet, en een werk/
slaapkamer gelegen met aangrenzend een luxe badkamer. Op de 1e verdieping bevinden zich 2 slaapkamers en een
badkamer. De zolder biedt ruimte aan 4 slaapkamers en een 3e badkamer. Het pand is geheel voorzien van dubbel
glas.
Vraagprijs: € 349.500,-- kosten koper

Soort woning:
Type woning:
Woonopp.:
Externe bergruimte:
Inhoud woning:
Perceeloppervlak:
Bouwjaar:

Eengezinswoning
Tussenwoning

Aantal kamers:
Bijzonderheden:

8
- Monument,

308 m²

- Dubbele bewoning

23 m²

mogelijk

1082 m³

-Beschermd stads- of

312 m²

dorpsgezicht

1780

Isolatie:

Dubbel glas

Ligging:

In centrum

Onderhoud woning:
Tuin:
C.V. ketel:
Garage:

Goed
Achtertuin
Nefit Ecomline 1997
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.

