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Gelegen nabij de oude stadskern mogen wij u deze ‘30 hoekwoning op loopafstand van de haven van Tholen op
190 m² eigen grond aanbieden. De woning welke is uitgebouwd aan de achterzijde en beschikt over een vrije
achterom. Daarnaast is de woning voorzien van hal, woonkamer met erker, eetkamer en badkamer op de begane
grond. De 1e verdieping is voorzien van 3 slaapkamers en een bergkamer. Tevens is er middels een luik toegang tot
een bergzolder. De woning bevindt zich op loopafstand van diverse winkelvoorzieningen….

Vraagprijs: € 215.000,-- kosten koper

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

Eengezinswoning
Hoekwoning

Aantal kamers:
Isolatie:

Gedeeltelijk dubbel glas en

101 m²

gedeeltelijk vloerisolatie

7 m²

In woonwijk

Inhoud woning:

330 m³

Ligging:

Perceeloppervlak:

235 m²

Onderhoud woning:

Bouwjaar:

5

1937

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

Redelijk
Achter- en voortuin
Nefit Proline 2010
Ja
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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.

