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> Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 360.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1935

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 211 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 97,5 m²

Inhoud 423 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

31,4 m²

Oppervlakte externe bergruimte 11 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Tuin

Type Voortuin



> Kenmerken

Oriëntering Noord west

Staat Normaal

Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Hoofdtuin Ja

Tuin 2 - Oriëntering Zuidoost

Tuin 2 - Heeft een achterom Ja

Tuin 2 - Staat Normaal

 

Energieverbruik

Energielabel F

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2006

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Geiser

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond



“Kom binnenkijken!”



> Omschrijving
Karakteristieke jaren '30 tussenwoning met erker en glas in lood, gelegen in 
het geliefde Princenhaege! Ben jij ook zo dol op de sfeer en het karakter 
van een jaren '30 woning? En heb je zin om deze helemaal naar je eigen 
smaak te verbouwen en af te werken? Dan moet je hier zeker een kijkje 
komen nemen!




Begane grond:




Entree met toegang tot de woonkamer, de keuken, toilet, kelderkast onder 
de trap en de trapopgang naar boven. 

Onder de tegelvloer in de hal ligt nog de originele granito vloer!




De woonkamer heeft een gezellige erker met glas in lood aan de voorzijde, 
en aan de achterzijde openslaande deuren naar de tuin.

De keuken is aan renovatie toe, de ruimte is nu gesloten, maar wil je een 
mooie open keuken dan is dit natuurlijk ook te realiseren! In de keuken is 
nog een originele inbouwkast aanwezig.




Eerste verdieping:




Hier vinden we 3 slaapkamers en de badkamer.

Slaapkamer 1: ca. 4.19m x 3.53m, voorzien van inbouwkast.

Slaapkamer 2: ca. 3.05m x 3.53m, voorzien van inbouwkast.

Slaapkamer 3: ca. 3.27m x 2.16 m.




De badkamer is voorzien van een wastafel en douche. Ook hier moet met 
grondige renovatie rekening gehouden worden.




Tweede verdieping:




Bereikbaar via vaste trap. Hier vinden we de opstelplaats voor de cv-ketel 
(2006) en een hoop bergruimte. . Momenteel is het oppervlak van de zolder 
(ca. 31,4m²) niet meegenomen in het totale woonoppervlak omdat het 
raampje daar te klein voor is. Door het plaatsen van dakramen of 
dakkapellen kan hier ook nog een kamer gerealiseerd worden en realiseer 
je zomaar ruim 31 m² meer woonoppervlak!







Tuin:

In de tuin is een stenen berging aanwezig voorzien van elektra, en een 
achterom. De  achtertuin is maar liefst 21 meter diep en gelegen op 
het zuid-oosten.




Algemeen:

Oplevering in overleg, kan spoedig.

Energielabel C.

Cv-ketel 2006.

Begane grond vloer beton, verdiepingsvloeren hout.

Enkel glas, glas in lood.















































> Plattegrond Begane grond



> Plattegrond Begane grond 3D



> Plattegrond Eerste verdieping



> Plattegrond Eerste verdieping 3D



> Plattegrond Tweede verdieping



> Plattegrond Tweede verdieping 3D



> Plattegrond Berging



> Plattegrond Berging 3D



> Kadaster Ontdek het perceel...

van Heuvelstraat 143



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”

Op 5 minuten loopafstand bevindt zich de Haagse 
Markt van Princenhage met al haar voorzieningen 
en op 10 minuten fietsafstand het bruisende 
centrum van Breda. In de directe nabijheid bevindt 
zich openbaar vervoer, winkelcentra en diverse 
sport- en winkelfaciliteiten. De diverse uitvalswegen 
richting Rotterdam en Antwerpen (A16), Utrecht en 
Amsterdam (A27) zijn binnen enkele autominuten 
te bereiken.



> 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
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