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Ring 29
Oud-vossemeer
Markt 6
4691 BX Tholen
0166 604522

In het centrum van Oud-Vossemeer ligt deze goed onderhouden tussenwoning. De afgelopen jaren is de woning
vrijwel geheel gemoderniseerd waardoor hij instapklaar is. De begane grond heeft een royale hal met toilet en
trapopgang, een moderne keuken met inbouwapparatuur en een grote woonkamer die bestaat uit een voor- en
achterkamer. De woonkamer heeft een open haard. Op de verdieping zijn 3 slaapkamers en de fraaie badkamer
gelegen. De vloer van de begane grond is deels afgewerkt met plavuizen en deels met laminaat. De achtertuin is
voorzien van sierbestrating, heeft een stenen berging en heeft een vrije achterom.
Koopsom: € 175.000,-- kosten koper

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

Eengezinswoning
Tussenwoning

Isolatie:

136 m²
8 m²

Inhoud woning:

489 m³

Perceeloppervlak:

131 m²

Bouwjaar:

Aantal kamers:

1860

5
Dakisolatie, muurisolatie,
dubbel glas

Ligging:

Aan rustige weg, in
centrum

Onderhoud woning:
Tuin:
C.V. ketel:
Schuur/berging:

Goed
Achtertuin
Remeha Calenta 2015
Vrijstaand steen

SUCCES DAT WIJ DELEN

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

