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Marehoekstraat 23
Oud-vossemeer
Markt 6
4691 BX Tholen
0166 604522

Wat een unieke plek! Deze 2/1 kap woning met garage biedt geweldig vrij uitzicht aan de achterzijde. De woning is
gelegen op 382 m² eigen grond en heeft een riante moestuin. De begane grond heeft een L-vormige woonkamer,
woonkeuken, bijkeuken en inpandig bereikbare garage. Op de 1e verdieping zijn 3 slaapkamers en de badkamer
gelegen. De zolder is toegankelijk middels een vlizotrap. Op zolder is voldoende ruimte voor het realiseren van
een volwaardige 4e slaapkamer. De achtertuin is vrij gelegen en grenst aan het park. Aangrenzend aan de garage
bevindt zich een stenen berging annex hobbyruimte.

Vraagprijs: € 235.000,-- kosten koper

Soort woning:
Type woning:
Woonopp.:
Overige inpandige opp.:

Eengezinswoning

Aantal kamers:

2 onder 1 kapwoning

Isolatie:

Gedeeltelijk dubbel glas

111 m²

Ligging:

Aan park, aan rustige weg,

39 m²

in woonwijk, vrij uitzicht

Inhoud woning:

483 m³

Onderhoud woning:

Perceeloppervlak:

382 m²

Tuin:

Bouwjaar:

4

1979

Goed
Achtertuin, voortuin,
zijtuin

C.V. ketel:
Garage:

Remeha Avanta 2012
Aangebouwd steen,
inpandig

Schuur/berging:

Aangebouwd steen
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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.

