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Julianastraat 16
Sint-annaland
Markt 6
4691 BX Tholen
0166 604522

Soms zeggen foto’s genoeg! Dat is bij deze keurig onderhouden twee-onder-een-kapwoning (366 m³) zeker het
geval. De woning beschikt over een royale schuur en een fraai perceel van 642 m² eigen grond. Qua achtertuin zit
u heerlijk vrij en heeft u zicht op de molen. Door de dakkapellen aan de voor- en achterzijde en de uitbouw aan de
achterzijde heeft de woning veel meer ruimte gekregen. De 1e verdieping beschikt over 3 slaapkamer en een bergzolder. De begane grond is o.a. voorzien van een sfeervolle woonkamer met openslaande deuren, dichte keuken,
bijkeuken met vaste kast, badkamer met ligbad en inloopdouche. Daarnaast is er nog een slaapkamer op de begane
grond gerealiseerd wat levensloopbestendig wonen of andere doeleinden mogelijk maakt. Kortom; genoeg om op
te noemen, wilt u deze prachtige woning zelf ervaren maak dan snel een afspraak met kantoor.

Koopsom: € 239.900,-- kosten koper

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

Eengezinswoning

Aantal kamers:

2-onder-1-kapwoning

Isolatie:

Volledig geïsoleerd

107 m²

Ligging:

In woonwijk

17 m²

Onderhoud woning:

Inhoud woning:

366 m³

Tuin:

Perceeloppervlak:

642 m²

C.V. ketel:

Bouwjaar:

5

1930

Schuur/berging:

Goed
Achtertuin
Ecomline HR (2004)
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.

