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Deze zeer royale uitgebouwde twee-onder-een-kapwoning vinden wij terug aan het einde van een doodlopende
straat in Sint-Philipsland. De woning met 198m² eigen grond is volledig voorzien van kunststof kozijnen en staat
voor de nodige luxe! De woning met maar liefst 137 m² aan woonoppervlakte beschikt over een woonkeuken
aan de voorzijde en een lichte speelse woonkamer aan de achterzijde. Daarnaast vinden we naast een inpandige
berging/bijkeuken nog een werkruimte terug op de begane grond. De 1e verdieping beschikt over 2 royale slaapkamers en nette badkamer. De 2e verdieping met een extra slaapkamer en de nodige bergruimte maakt deze woning
helemaal af. Kortom; een prachtig gelegen woning met veel m² woonplezier!
Vraagprijs: € 279.500,-- kosten koper

Soort woning:
Type woning:

Eengezinswoning

Aantal kamers:

4

2 onder 1 kap woning

Isolatie:

Muurisolatie, dubbel glas

Woonopp.:

175 m²

Ligging:

Aan rustige weg, in

Inhoud woning:

572 m³

Perceeloppervlak:

198 m²

Bouwjaar:

1976

woonwijk
Onderhoud woning:
Tuin:

Goed
Achtertuin, voortuin,
zijtuin

C.V. ketel:
:
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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!

Succes dat we delen

Grootste
U bent één van onze unieke kenmerken!
’s avonds en
aanbod
in de
Gemiddeld rapportcijfer:
8,9
op zaterdag
n onze unieke
kenmerken!
Bezichtigingen ook

Geen (verkoop)resultaat,
geen kosten. Zo betaalt
u alleen voor
resultaat!

Succes dat we delen

es dat we delen
mogelijk

gemeente
Tholen

Dankzij hun beoordelingen

op WIDBM.nl
Gemiddeld rapportcijfer:
8,9

hebben wij

2015
WIDBM

een hoge gemiddelde score in

Dankzij hun beoordelingenZeeland. Dat is iets waar wij
2015op
natuurlijk
erg trots
Dankzij
de beoordelingen
van
onze klanten
opzijn.
op WIDBM.nl
hebben wij
WIDBM
WIDBM.nl
(Wie Is De Beste
Makelaar) heeft
een hoge gemiddelde
score in
Leunis Makelaars is in 2013
Leunis
Makelaars
zeerwijhoge
gemiddelde
Zeeland.
Dat is ietseen
waar
uitgeroepen tot De Beste Makelaar
rdelingen
van Zeeland
in 2014, 2015, 2016
score
in Zeeland.
Dat
is iets waar
wijennatuurlijk
natuurlijk
erg trots
op zijn.
2015
2016
ben wij
en 2017 hebben wij het keurmerk
erg trots op zijn.

portcijfer: 8,9

is

WIDBM

in

WIDBM
“Uitstekende Makelaar”
gekregen en

WIDBM

2013 hadden wij de meeste beoordelingen.

ekregen ennog meer unieke kenmerken. U leest bij NO
uw doelgroep.
weten
wij
CURE,DatNO
PAY

VERKOOPT
Kantoor
is 6

een goed gestructureerde aanpak,

Natuurlijk moet uw huis opvallen

waarbij de presentatie van uw woningdagen

al jaren
deze tibij
tel de doelgroep. Dat weten wijmet
kop
en voor
schouders
boven die van
dus
nooitonze
onnodig!
tussen al het aanbod, gevonden

klanten te bereiken.
Het is het resultaat
vanobjecten
een goed
concurrerende
uitsteekt,
ons unieke
GRATIS

worden door zoekers én aanspreken waardoor u sneller en voor een betere

waarbij de presentatie van
bieden wijgestructureerde
ubij uw doelgroep.aanpak,
Dat weten wij

prijsboven
verkoopt die
dan andere
verkopers.
WAARDEuw woning met
kop en schouders
van con-

en. U leestvoor u te bereiken! Het resultaat is
currerende objecten uitsteekt, waardoor uVERKOOPT
sneller en
BEPALING
een goed gestructureerde
aanpak,
hure.

voor een betere prijs verkoopt dan andere
verkopers.
de
meeste is
woningen
Kantoor
6
waarbij de presentatie van uw woning

in week
de gemeente
met kop en schouders boven die van dagen per
geopend.
s opvallen
Uw
woning
komt
online
bij:
Tholen
concurrerende objecten uitsteekt,

gevonden

Leunis.nl

waardoor u sneller en voor een betere

aansprekenprijs verkoopt dan andere verkopers.

weten wij

resultaat is

de aanpak,

VERKOOPT

Bezichtigingen ook

WIDBM

WIDBM

NO CURE, NO PAY
Geen (verkoop)resultaat,

GRATIS
dus nooit onnodig!
WAARDEKANTOOR
met 3 makelaars!
BEPALING

geen kosten. U betaalt

Jong en enthousiast

Kantoor is 6

team.

dagen per week geopend.
Bezichtigingen ook
KANTOOR

‘S AVONDS
EN
met
3 makelaars!

OP ZATERDAG

Jong en enthousiast

BEPALING
voor u te bereiken!
resultaat is
er meer over
in deze
brochure.
ordelingen.
Geen
Natuurlijk
moet
uw
huis opvallen
tussen(verkoop)resultaat,
al hetHet
aan-

p zijn, want
bod, gevonden worden door zoekers
énkosten.
aanspreken
geen
U betaalt

2017

2017

Leunis Makelaars
in 2013
uitgeroepen
tot De Beste
tot De isBeste
Makelaar
Een succes waar we trots op zijn, want
Makelaar
van
Zeeland.
In
2014,
2015,
2016,
2017,
van Zeeland en in 2014, 2015, 2016 onze klanten hebben
ons deze titel
2018
p zijn. 2018
bezorgd.
Dathet
maakt
dat ú ons unieke
en 2019
beloond
met
keurmerk
en 2017
hebbenwerden
wij het we
keurmerk
GRATIS
WIDBM
Daarnaast
bieden wij u
“Uitstekende Makelaar
Makelaar” gekregen
en kenmerk
Uitstekende
en kregen
wij debent!
meeste
beoorNO CURE,
NO PAY
WAARDEnog meer unieke kenmerken. U leest
hadden wijEen
de meeste
beoordelingen.
delingen.
succes
waar wij trots
op zijn, want onze
Geen (verkoop)resultaat,
in 2013
BEPALING
er meer over in deze brochure.
Een succes
waar weons
trotsdeze
op zijn,
wantbezorgd. Dat maakt
klanten
hebben
titels
geen
kosten.
U betaalt
e Makelaar
onze
klanten
hebben
ons dezebent!
titel Daarnaast bieden wij
dat
u ons
unieke
kenmerk
dus nooit onnodig!
Natuurlijk moet uw huis opvallen
2015, 2016
Dat unieke
maakt dat
ú ons unieke tussen
GRATIS
u bezorgd.
nog meer
kenmerken.
U leest
meergevonden
al er
hethier
aanbod,
t keurmerkkenmerk bent! Daarnaast bieden wij u
worden door zoekers én aanspreken
over.
WAARDE-

waar wijuitgeroepen

WIDBM

mogelijk.

team.

deweek
meeste
woningen
per
geopend.

GROOTSTE
AANBOD

Verkoopt de
in de gemeente
Tholen
meeste woningen
‘S AVONDS
EN
KANTOOR
IN 2017
OP
ZATERDAG
in
de gemeente
met
3 makelaars!
VERKOCHTEN WIJ
mogelijk.
Jong en enthousiast
Tholen
264
GROOTSTE
in de gemeente

Bezichtigingen ook
Tholen

team.

AANBOD
WONINGEN

in de gemeente

UW WONING

Tholen

INONLINE
2017 BIJ:
‘S AVONDS EN
OP ZATERDAG VERKOCHTEN WIJ
mogelijk.

3

264

3
WONINGEN
GROOTSTE

w
.l

Makelaars

WIDBM

2016

w

e score inLeunis

2016

Kantoor
met
jong en
2017
enthousiast
team

Leunis.nl
Leunis.nl
V.O.F. Leunis Makelaars
Markt 6
4691 BX Tholen
0166-604522

Huis kopen?
Huis
kopen?
Huis kopen?

op Leunis Makelaars
Vertrouw opVertrouw
Leunis Makelaars

alsMakelaars
aankoopmakelaar!
als aankoopmakelaar!
Vertrouw
op Leunis
als aankoopmakelaar!

info@leunis.nl
www.leunis.nl
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.

