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Topzeil
Sint-Annaland



In Sint-Annaland, op een steenworp afstand van de jachthaven, het strandje en de winkels wordt een nieuwbouw-

project gerealiseerd met  4  twee-onder-1-kap woningen en een vrijstaande woning. 

Sint-Annaland is gunstig gelegen, u bent binnen 20 minuten in Bergen op Zoom, in 30 minuten in Roosendaal en 

binnen 45 minuten in Breda. Wilt u naar Antwerpen of Rotterdam? Ook deze steden zijn via de A4 binnen 45 minu-

ten bereikbaar. Bovendien is Sint-Annaland een prachtige woonomgeving waar u kunt genieten van de mogelijkhe-

den voor de watersport en duiksport en waar u tijdens 1 van de vele fietsroutes kunt genieten van het landschap en 

de natuur. 

Dit nieuwbouwplan wordt opgezet waarbij veel ruimte is voor eigen inbreng en keuzes. Zo zijn de woningen al dan 

niet levensloopbestendig op te leveren met een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Ook het realiseren 

van een garage behoort tot de mogelijkheden. 

De woningen worden gasloos, energiezuinig en onderhoudsarm opgeleverd. Zo zullen de woning worden voorzien 

van kunststof kozijnen met HR++ glas, een luchtwarmtepomp en zonnepanelen. Alle woningen worden uitgevoerd 

met vloerverwarming en sanitair. De keuken kunt u geheel naar eigen wens inrichten. 

Bijzonderheden:  

• Meerde opties mogelijk, garage, levensloopbestendig, dakkapel

• Complete badkamer en toilet

• Onderhoudsarm

• Energiezuinig

• Gasloos



BOUWNUMMERS:

B1: twee-onder-1-kap met garage | levensloopbestendig | kavel ca 440 m² 

B2: twee-onder-1-kap | levensloopbestendig | kavel ca 333 m² | VERKOCHT

B3: Vrijstaand | garage optioneel | kavel ca 340 m² 

B4: twee-onder-1-kap | berging optioneel | kavel 277 m² 

B5: twee-onder-1-kap met garage | levensloopbestendig | kavel ca 440 m² 

Voor actuele informatie over de prijzen en beschikbaarheid kunt u contact opnemen met het kantoor van Leunis 

Makelaars. 

0166-604522 | info@leunis.nl

Type woning:

Woonopp.:

Inhoud woning:

Perceeloppervlak:

Bouwjaar:

Isolatie:

Vrijstaand of twee-

onder-één-kap

van 89 tot 106 m²

van 355 tot 531 m³

van 277 tot 440 m²

2021

 Volledig

Bijzonderheden:

Ligging tuin:

Tuin:

Warmtepomp:

Garage:

Schuur/berging:

Toegankelijk voor oude-

ren en  toegankelijk voor 

minder validen

Westen 

Achter- en voortuin

Lucht/waterwarmtepomp

Optioneel

Optioneel



























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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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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