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Haven 2
Sint-Maartensdijk



Gelegen in de dorpskern van Sint-Maartensdijk mag Leunis Makelaars u dit winkelobject (circa 76m²) aanbieden.  

Het pand beschikt over een dubbele toiletgroep, een kitchenette en een kelderruimte. 

Het dorp Sint-Maartensdijk met circa 3.500 inwoners heeft een gevarieerd winkelaanbod en een actief vereni-

gingsleven. De bereikbaarheid is goed te noemen doordat rijksweg A-29 (Rotterdam) nabij gelegen is. Ook rijks-

weg A-58 (Breda) en rijksweg A-4 (Antwerpen) zijn erg eenvoudig te bereiken. De steden Antwerpen, Breda en 

Rotterdam liggen allen binnen circa 40 autominuten binnen handbereik. Zoekt u voor een aantrekkelijke huurprijs 

een representatieve winkel/kantoor/showroom dan is dit object zeker de moeite waard om te bezichtigen.

Huurprijs: € 650,- exclusief servicekosten per maand

Type woning:

Bouwjaar:

Hoekwoning

1953

Aantal kamers:

Isolatie:

Ligging:

Onderhoud woning:

C.V. ketel:

1

Dubbel glas

In centrum

Goed 

Aanwezig 





















Huis kopen?
Vertrouw op Leunis Makelaars

als aankoopmakelaar!

Huis verkopen?
Gratis waardebepaling

van uw woning!

Huis verhuren?
Informeer naar onze werkwijze!

Taxatie?
Leunis Makelaars is 

gecertificeerd & deskundig taxateur.

Leunis.nl

Maak kennis met de mensen van Leunis Makelaars
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KvK-nr.: 54980135
BTW-nr.: NL.8515.14.674.B01
IBAN: NL68ABNA0456886796
BIC: ABNANL2A

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 potenti eel 

om de armoedecirkel te doorbreken, zolang 

iemand hen de kans geeft .
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