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Poststraat 44
Stavenisse
Markt 6
4691 BX Tholen
0166 604522

Op een fijne locatie gelegen vrijstaand woonhuis met garage en riante rondom gelegen tuin. De woning is in 2009
geheel verbouwd waarbij er tevens een nieuw deel aan de woning is gezet. Hierdoor is veel extra leefruimte
ontstaan. De begane grond heeft een sfeervolle woonkamer met aangrenzend een eetkamer. De fraaie landelijke
keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur. De badkamer bevindt zich op de begane grond en heeft een
ligbad. Op de verdieping zijn 3 ruime slaapkamers gelegen en een overloop met 2e toilet en vaste kastenwand. De
vliering is toegankelijk middels een vlizotrap. In de achtertuin staan een garage en een houten blokhut. Het geheel is
goed onderhouden en staat op 452 m² eigen grond.
Koopsom € 249.900,-- kosten koper

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

Eengezinswoning
Vrijstaande woning
117 m²
30 m²

Aantal kamers:
Isolatie:
Onderhoud woning:
Tuin:

Inhoud woning:

422 m³

C.V. ketel:

Perceeloppervlak:

452 m²

Garage:

Bouwjaar:

1938

Schuur/berging:

4
Muurisolatie, dubbel glas
Goed
Tuin rondom
Nefit Smartline 2004
Vrijstaand steen
Vrijstaand hout

SUCCES DAT WIJ DELEN

U bent één van onze unieke kenmerken!
Gemiddeld rapportcijfer: 9,5 (mei 2020)
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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.

