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Touwslagersdreef 35
Tholen
Markt 6
4691 BX Tholen
0166 604522

In kindvriendelijke woonomgeving, aan een wandelpad ligt deze onderhoudsarme tussenwoning. De woning is
vrijwel geheel voorzien van kunststof kozijnen met dubbel glas (HR++). De woning is aan de achterzijde over de
volle breedte 2,5 m uitgebouwd waardoor veel extra woonruimte is ontstaan. De aanbouw is voorzien van vloerverwarming. De in 2010 geplaatste keuken heeft in 2017 een update gehad waarbij alle deurtjes zijn vervangen.
Op de 1e verdieping zijn 3 ruime slaapkamers en de badkamer gelegen. De zolder heeft een ruime voorzolder met
bergruimte en een riante 4e slaapkamer met dakraam. De achtertuin biedt ruimte aan een stenen berging en heeft
een vrije achterom.

Vraagprijs: € 199.900,-- kosten koper

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

Eengezinswoning

Aantal kamers:

Tussenwoning

Isolatie:

Dubbel glas

122 m²

Ligging:

Aan rustige weg, in

8 m²

woonwijk

Inhoud woning:

416 m³

Onderhoud woning:

Perceeloppervlak:

141 m²

Tuin:

Bouwjaar:

5

1981

C.V. ketel:
Schuur/berging:

Goed
Achtertuin, voortuin
Remeha Calenta (2010)
Vrijstaand 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.

