
www.leunis.nl

Markt 6

4691 BX  Tholen

Bel 0166 604522

Mossellaan 29
Tholen



Op zoek naar een nette twee onder één kap woning met garage en oprit in Tholen? Dan bent u bij Leunis 
Makelaars aan het juiste adres. Op de begane grond is een entree/hal met trapopgang en toilet, een riante 
woonkamer en een royale woonkeuken (2018). De keuken beschikt over diverse inbouwapparatuur en een luxe 
fornuis. Op de eerste verdieping zijn vier slaapkamers gelegen en een badkamer (2011) met toilet, 
douchecabine en badmeubel. Op de zolder is nog een extra slaapkamer gerealiseerd. De begane grond is 
voorzien van plavuizen en van vloerverwarming (excl. hal). De garage is in de spouw opgetrokken en beschikt 
over nieuwe garagedeuren. De woning ligt op een perceel van 245m² en heeft een ruime achtertuin met een 
houten berging, vijverpartij en een vrije achterom. De woning heeft negen zonnepanelen en rond 2015 is de 
woning geheel voorzien van kunststof kozijnen.




Vraagprijs: € 350.000,- 







De verkoopbrochure van Leunis Makelaars wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat de inhoud van de

verkoopbrochure (en de daarin vervatte informatie) verouderd, onjuist of incompleet is. Aan de inhoud van de verkoopbrochure kunnen dan ook

geen rechten worden ontleend. Leunis Makelaars is dan ook niet aansprakelijk te stellen voor onjuiste of onvolledige informatie in deze

verkoopbrochure.

Soort woning: Eengezinswoning
Type woning: 2-onder-1-kapwoning
Woonoppervlakte: 136 m²
Externe bergruimte: 10 m²
Inhoud woning: 549 m³
Perceeloppervlakte: 245 m²
Bouwjaar: 1976

Aantal kamers: 6
Isolatie: Dakisolatie, 

gedeeltelijk dubbel 
glas

Ligging: Aan rustige weg, in 
woonwijk, 
beschutte ligging, 
open ligging

Onderhoud woning binnen: Goed
Onderhoud woning buiten: Goed
Tuin: 90 m²
C.V. ketel: Vaillant 
Schuur/berging: Vrijstaand hout











































SUCCES DAT WIJ DELEN

U bent één van onze unieke 

kenmerken!
Gemiddeld rapportcijfer: 9,7 januari 2022)

23

Dankzij de beoordelingen van onze klanten op

WIDBM.nl (Wie Is De Beste Makelaar) heeft

Leunis Makelaars een zeer hoge gemiddelde

score in Zeeland. Dat is iets waar wij natuurlijk

erg trots op zijn.

Leunis Makelaars is in 2013 uitgeroepen tot De Beste

Makelaar van Zeeland. In 2014, 2015, 2016, 2017,

2018, 2019, 2020 en 2021 werden we beloond met

het keurmerk Uitstekende Makelaar en kregen wij de

meeste beoordelingen. Een succes waar wij trots

op zijn, want onze klanten hebben ons deze titels

bezorgd. Dat maakt dat u ons unieke kenmerk bent!

Daarnaast bieden wij u nog meer unieke kenmerken.

U leest er hier meer over.




Natuurlijk moet uw huis opvallen tussen al het

aanbod, gevonden worden door zoekers  n

aanspreken bij de doelgroep. Dat weten wij al jaren

voor onze klanten te bereiken. Het is het resultaat

van een goed gestructureerde aanpak, waarbij de

presentatie van uw woning met kop en schouders

boven die van concurrerende objecten uitsteekt,

waardoor u sneller en voor een betere prijs verkoopt

dan andere verkopers.

Uw woning komt online bij:

Leunis.nl



Leunis Makelaars

Markt 6 

4691 BX Tholen 

0166-604522 

info@leunis.nl






KvK-nr: 81183933

BTW-nr: NL.8619.74.670.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 potentieel 

om de armoedecirkel te doorbreken, zoland 
iemand hen de kans geeft.

Huis kopen?
Vertrouw op Leunis Makelaars

als aankoopmakelaar!

Huis verkopen?
Gratis waardebepaling


van uw woning!

Taxatie?
Leunis Makelaars is 

gecertificeerd & deskundig taxateur.

Huis verhuren?
Informeer naar onze werkwijze!

Maak kennis met de mensen van Leunis Makelaars


