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> Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 375.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1997

Type dak Platdak

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 270 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 131 m²

Inhoud 435 m³

Oppervlakte externe bergruimte 18 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

9 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 1

 

Energieverbruik

Energielabel B



> Kenmerken

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2010

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 2

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Parkeergelegenheid Vrijstaande stenen garage

Heeft een balkon Ja

Heeft een garage Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond



“Kom binnenkijken!”



> Omschrijving
Verrassende "vestingwoning” met 3 slaapkamers, een bijzondere en lichte 
woonkamer met vrij uitzicht en zonnig balkon, en een garage en 2 auto-
opstelplaatsen gelegen op een goede locatie nabij het centrum, in de 
gewilde woonwijk Westerpark. De hele woning, m.u.v. badkamer en toilet, 
is afgewerkt met een prachtige Indisch leistenen vloer, spachtelputz 
wandafwerking en kunststof kozijnen. Nieuwsgierig? We leiden je graag 
eens rond!




Begane grond:




Ruime L- vormige hal met een moderne groepenkast en een praktische 
bergkast. Via de entree zijn de 3 slaapkamers, de royale badkamer en het 
open tussenportaal met de trapopgang toegankelijk. Daarnaast is er 
toegang tot de wasruimte, waar we ook de opstelplaats van de cv-ketel 
(2010) vinden. De badkamer is in 2020 gerenoveerd en beschikt over een 
ligbad, douche, wastafel met fraaie meubels en toilet. Alle 3 de 
slaapkamers liggen aan de voorzijde en kijken uit op de zonnige tuin. Deze 
is gelegen op het zuiden. Mede dankzij deze zonnige ligging en de goede 
isolatie heeft de woning een zeer laag energieverbruik.




Slaapkamer 1: ca. 2.92m x 5.43m

Slaapkamer 2: ca. 2.50m x 5.43m

Slaapkamer 3: ca. 2.04m x 4.65m




Eerste verdieping




Middels een vaste trap komen we op de eerste verdieping. Via de overloop 
zijn het toilet met fonteintje en de woonkamer te bereiken. De bijzondere L 
-vormige woonkamer heeft een fraai uitzicht en schitterende raampartijen. 
Doordat de woonkamer op de eerste verdieping ligt, krijgt het wonen een 
totaal andere beleving. Door de goed geplaatste raampartijen komt er veel 
licht binnen. Dit geldt overigens voor de gehele woning. Vanuit de 
woonkamer is het zonnige balkon bereikbaar, gelegen op het zuiden.




De open keuken beschikt over een keramische kookplaat met afzuigkap, 
combi-oven en een vaatwasser.







Deze leuke "vestingwoning”  met garage en 2 auto-opstelplaatsen ligt 
op gunstige en goede locatie in de gewilde woonwijk Westerpark, 
nabij diverse scholen, winkelcentra, openbaar vervoer en speel-/
sport- mogelijkheden.

De woonomgeving is hierdoor (ook) ideaal voor gezinnen met 
kinderen. De verbindingen naar het centrum van Breda (o.a. 
snelfietspaden), de sfeervolle Haagse markt, de natuur en het station 
Prinsenbeek-Haagse Beemden zijn goed. Dit geldt ook voor de 
uitvalswegen.







Algemeen:

Oplevering in overleg vanaf 1 mei 2021

Volledig voorzien van kunststof kozijnen (2018/2019)

Dakbedekking vervangen 2019

Badkamer renovatie juli 2020

Toilet renovatie juli 2020

CV-ketel 2010

Mogelijkheid tot het plaatsen van een dakopbouw waarmee nog zo'n 
40m² woonoppervlak kan worden toegevoegd.

Kopers dienen rekening te houden met circa € 100 per jaar aan 
servicekosten. Deze kosten zijn voor het onderhoud van de 
achtergelegen wal (eigendom).







































> Plattegrond Begane grond



> Plattegrond Begane grond 3D



> Plattegrond Eerste verdieping



> Plattegrond Eerste verdieping 3D



> Plattegrond Garage



> Plattegrond Garage 3D



> Kadaster Ontdek het perceel...

van Blauwtjes 23



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”

Deze leuke “vestingwoning”  met garage en 2 auto-
opstelplaatsen ligt op gunstige en goede locatie in 
de gewilde woonwijk Westerpark, nabij diverse 
scholen, winkelcentra, openbaar vervoer en speel-/
sport- mogelijkheden.

De woonomgeving is hierdoor (ook) ideaal voor 
gezinnen met kinderen. De verbindingen naar het 
centrum van Breda (o.a. snelfietspaden), de 
sfeervolle Haagse markt, de natuur en het station 
Prinsenbeek-Haagse Beemden zijn goed. Dit geldt 
ook voor de uitvalswegen.



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

Tuinhuis/buitenberging X

Vijver X

Broeikas X

Vlaggenmast X

 

Woning

Alarminstallatie X

Schotel/antenne X

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X

Screens X

Rolluiken/zonwering buiten X

Zonwering binnen X

Vliegenhorren X

Raamdecoratie, te weten

- gordijnrails X

- Gordijnen X

- rolgordijnen X

- Vitrages X

- Jaloezieën / lamellen X

Vloerdecoratie, te weten



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

- Vloerbedekking / linoleum X

- parketvloer/laminaat X

Warmwatervoorziening / CV

- CV met toebehoren X

- Close-in boiler X

- Geiser X

- Thermostaat X

- Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X

- Airconditioning X

- Quooker X

Open haard, houtkachel

- (Voorzet) open haard X

- Allesbrander X

- Kachels X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

- Keukenmeubel X

- (Combi)magnetron X

- Gaskookplaat / keramische plaat / inductie / fornuis X

- Oven X

- Vaatwasser X

- Afzuigkap / schouw X

- Koelkast / vrieskast X

- Wasmachine X

- Wasdroger X

Verlichting, te weten

- Inbouwverlichting / dimmers X

- Opbouwverlichting X

(Losse) kasten, legplanken, te weten



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

- Losse kast(en) X

- Boeken/legplanken X

- Werkbank in schuur / garage X

- Vast bureau X

- Spiegelwanden X

Sanitaire voorzieningen

- Badkameraccessoires X

- Wastafel(s) X

- Toiletaccessoires X

- Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

- Waterslot wasautomaat X

- Sauna X

Telefoontoestel /-installatie

- Telefoontoestellen X

- Telefooninstallatie X

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten

- Radiatorafwerking X

- Voorzetramen X

- Isolatievoorzieningen X

 

Overige zaken, te weten:

Schilderijophangsysteem X



INTERESSE
in deze woning?

Neem gerust contact met ons op!
We helpen je graag verder.

+31 76 503 3000

vandaanmakelaardij.nl/

info@vandaanmakelaardij.nl

vanDaan Makelaardij

Lichttorenhoofd 5

4871CA  ETTEN-LEUR


