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Aan de rand van het dorp grenzend aan het polderlandschap mag Leunis Makelaars je deze geschakelde 
tweekapper aanbieden op 263 m2 eigen grond. Vanuit de achtertuin heb je weids zicht wat elke keer weer 
veranderd en nooit gaat vervelen. De straat aan de voorzijde is doodlopend, dus rustig gelegen met voldoende 
parkeergelegenheid. De woning is ruim qua opzet door de uitgebouwde keuken, diepe (7,80 m) berging 
(eventueel om te bouwen tot garage) en 4 ruime slaapkamers. Een groot pluspunt van deze woning is ook de 
ruime achtertuin welke zonnig gelegen is op het Zuid-Westen. Veel woonplezier zult je hier krijgen, aangezien 
de huidige bewoners hier ook al ruim 40 jaar wonen. De woning is toe aan een up-date, ben jij de volgende 
bewoner die van dit huis zijn thuis maakt?  




Begane grond: hal, meterkast, toilet, L-vormige woonkamer, keuken. 1e verdieping: overloop, 3 slaapkamers, 
badkamer. 2e verdieping bereikbaar middels vaste trap, overloop met CV ketel (2020) en 4e slaapkamer.




Wij kunnen ons voorstellen dat je graag de mogelijkheden zou willen zien, je bent van harte welkom om deze 
woning vrijblijvend te bezichtigen!




Koopsom: € 250.000,- K.K.


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: Geschakelde 2-onder-1-

kapwoning
Woonoppervlakte: 111 m²
Externe bergruimte: 23 m²
Inhoud woning: 443 m³
Perceeloppervlakte: 263 m²
Bouwjaar: 1973
Energielabel: F

Aantal kamers: 5
Isolatie: Gedeeltelijk dubbel 

glas
Ligging: Aan rustige weg, in 

woonwijk, vrij 
uitzicht

Onderhoud woning binnen: Redelijk
Onderhoud woning buiten: Redelijk
Tuin: 121 m²
C.V. ketel: Nefit proline nxt 

hrc24 2020
Schuur/berging: Aangebouwd steen







































SUCCES DAT WIJ DELEN

U bent één van onze unieke 

kenmerken!
Gemiddeld rapportcijfer: 9,7 januari 2022)

21

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, zolang 
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


