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Bebouwdendam 8
Tholen
Markt 6
4691 BX Tholen
0166 604522

Op zoek naar een karakteristiek huis met 4 slaapkamers en geen zin om te klussen? Maak snel een afspraak voor
een bezichtiging want dan is dit wellicht je nieuwe huis. In het centrum van Tholen ligt deze leuke woning die voorzien is van diverse authentieke details zoals glas-in-lood-ramen. De woning bestond oorspronkelijk uit een woonhuis met winkeltje; het winkelgedeelte is nu als werk/hobbykamer in gebruik. De woonkamer is voorzien van een
open haard. De ruime woonkeuken is aan de achterzijde gelegen en heeft diverse inbouwapparatuur. De moderne
badkamer is op de begane grond gelegen en heeft een toilet, vaste wastafel en een douche. De bijkeuken heeft
aansluitingen voor de wasapparatuur. Op de verdieping zijn 4 slaapkamers gelegen en een 2e toilet. De bergzolder
is bereikbaar middels een steektrap. De beschutte achtertuin is geheel bestraat, heeft een vrije achterom en biedt
ruimte aan een houten berging een een overkapping voor de fietsen.
Vraagprijs: 219.500,-- kosten koper

Soort woning:
Type woning:
Woonopp.:

Eengezinswoning
Tussenwoning

Aantal kamers:
Bijzonderheden:

118 m²

6
Beschermd stads- of
dorpsgezicht

Overige inpandige opp.:

6 m²

Isolatie:

Gedeeltelijk dubbel glas

Externe bergruimte:

5 m²

Ligging:

In centrum

Inhoud woning:

410 m³

Onderhoud woning:

Perceeloppervlak:

131 m²

Tuin:

Bouwjaar:

1913

C.V. ketel:
Schuur/berging:

Goed
Achtertuin
Remeha 2019
Aangebouwd steen

SUCCES DAT WIJ DELEN

U bent één van onze unieke kenmerken!
Gemiddeld rapportcijfer: 9,5 (mei 2020)
No cure,
no pay

U bent één van onze unieke kenmerken!
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KvK-nr.: 54980135
BTW-nr.: NL.8515.14.674.B01
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BIC: ABNANL2A
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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.

