www.leunis.nl

Ten Ankerweg 48
Tholen
Markt 6
4691 BX Tholen
0166 604522

Zeer goed onderhouden hoekwoning met garage op 264 m² eigen grond. Op de begane grond is een fijne woonkamer met veel lichtinval. De vloer van de woonkamer is afgewerkt met eiken parket. Aan de achterzijde van de
woning is een uitbouw waar zich de keuken bevindt. Aangrenzend aan de woonkamer is een overkapping gerealiseerd zodat er al snel van de fraaie tuin genoten kan worden. Op de verdieping bevinden zich 3 slaapkamers en een
complete badkamer. Vanuit de kleine slaapkamer aan de achterzijde is het dakterras toegankelijk. De vloer van de
verdieping is afgewerkt met laminaat. De vliering is bereikbaar middels een vlizotrap. In de zeer verzorgde tuin staat
een garage.

Vraagprijs: € 275.000,-- kosten koper

Soort woning:
Type woning:

Eengezinswoning

Aantal kamers:

4

Hoekwoning

Isolatie:

Volledig geïsoleerd

Woonopp.:

95 m²

Ligging:

Vrij uitzicht

Externe bergruimte:

26 m²

Onderhoud woning:

Inhoud woning:

364 m³

Tuin:

Perceeloppervlak:

264 m²

C.V. ketel:

Bouwjaar:

1961

Garage:

Goed
Voor-zij en achtertuin
AWB, 1997
Vrijstaand steen
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KvK-nr.: 54980135
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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.

