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Kromsteven, Sint-Annaland

Aan de Kromsteven in Sint-Annaland wordt binnenkort gestart met de bouw van 2 luxe vrijstaande woningen met 

garage. De woningen worden gebouwd op een ruime kavel eigen grond. De woningen worden energiezuinig en 

onderhoudsarm opgeleverd en zullen worden voorzien van kunststof kozijnen met HR++ glas, een warmtepomp 

en zonnepanelen. De woningen worden verwarmd middels  vloerverwarming. De woningen krijgen op de begane 

grond een ruime woonkamer met open keuken, bijkeuken en garage. Op de verdieping komen 4 slaapkamers en een 

royale badkamer. Optioneel zijn deze woningen ook levensloopbestendig te koop met een slaapkamer en badkamer 

op de begane grond. De woningen worden opgeleverd waarbij u zelf een keuze kunt maken voor een keuken en 

badkamer. 

Koopsom: € 469.900,-- v.o.n.

Soort woning:

Type woning:

Woonopp.:

Overige inpandige opp.:

Inhoud woning:

Bouwjaar:

Villa

Vrijstaande woning

157 m²

26 m²

734 m³

2020

Aantal kamers:

Isolatie:

Ligging:

Onderhoud woning:

Tuin:

Garage:

5

Dakisolatie, muurisolatie, 

vloerisolatie, dubbel glas

Aan rustige weg, in 

woonwijk

Goed

Tuin rondom

Inpandig



Sint-Annaland 

Sint-Annaland staat bekend als een gezellig, levendig dorp op het eiland Tholen. Hier kunt u genieten van alle 

voordelen van ‘het Zeeuwse’, zoals de prachtige natuur, water, de rust en de vele zonuren. Sint-Annaland biedt 

haar inwoners volop voorzieningen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, sport, cultuur en recreatie. Aan 

de rand van het dorp vindt u een strandje met uitstekend zwemwater, chaletpark en jachthaven. De jachthaven 

en de recreatieve mogelijkheden in het gebied daar omheen worden momenteel flink uitgebreid. Bereikbaarheid: 

Vandaag de dag is Tholen van alle kanten bereikbaar. Sint- Philipsland is via de Philipsdam verbonden met 

Schouwen-Duiveland en het eiland Tholen via de Oesterdam met Zuid-Beveland. Drie bruggen verbinden Tholen 

en Sint-Philipsland met de provincie Noord-Brabant. Grote plaatsen als Bergen op Zoom, Antwerpen en Rotterdam 

zijn goed te bereiken. 

Tholen 

Het eiland Tholen is met zijn pittoreske stadjes en dorpjes een bijzonder eiland. De vele bloemdijken en de smalle 

polderwegen maken het gebied aantrekkelijk voor fietsers en wandelaars. De ruim veertig kilometer lange zeewe-

ring beschermt het land tegen het water. De Oosterschelde is in trek bij vissers en watersporters. 

Wenst u verder geïnformeerd te worden? Neem dan contact op met ons kantoor via 0166-604522 of via info@

leunis.nl



















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

V.O.F. Leunis Makelaars
Markt 6 
4691 BX Tholen 
0166-604522 
info@leunis.nl
www.leunis.nl

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 .

Huis kopen?
Vertrouw op Leunis Makelaars 

als aankoopmakelaar!

Taxati e?
Leunis Makelaars is gecerti fi ceerd

& deskundig taxateur.

Huis verkopen?
Grati s waardebepaling

van uw woning!

Huis verhuren?
Informeer naar 

onze werkwijze!

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


