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ca. 60 m2 

ca. 160 m3 
59 m2 
2  
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1922 
Dubbele beglazing 
CV-ketel  

Woonoppervlakte 
Inhoud 
Perceel 
Aantal kamers 
Aantal slaapkamers 
Bouwjaar 
Isolatie 
Verwarming 

KENMERKEN



OVER DE WONING

Deze superleuke, charmante jaren twintig hoekwoning is te huur! De woning ligt in de 
geliefde wijk Zandberg en heeft een woonoppervlakte van 60 m2 . In 2008 is de woning 
zeer smaakvol gerenoveerd met gebruikmaking van goede materialen. De sfeer in de 
woning is fantastisch en de plek waar het huis staat is ook nog eens super!  

Zandberg is een populaire wijk met op loopafstand diverse winkels, speciaalzaken en 
een supermarkt. Je wandelt in 10 minuten naar de gezellige Ginnekenmarkt met 
restaurantjes, terrasjes, leuke winkeltjes en koffiezaakjes. Als je houdt van lekker 
wandelen dan fiets je in 15 minuten naar het mooie Markdal of het Mastbos. Het leuke 
aan dit huis is dat je per verdieping een functie hebt; de woonkeuken (met open haard) 
ligt op de begane grond, op de 1e verdieping is de woonkamer en waskamer en op de 
2e verdieping is de slaapkamer en de badkamer. 

Als je stijlvol wilt wonen in een toffe buurt met van alles onder handbereik dan is dit huis 
iets voor jou! Nieuwsgierig geworden? Bel voor een afspraak voor een bezichtiging naar 
06 - 4379 5768!  















Indeling 

Begane grond 
Entree met toegang tot de gezellige woonkeuken (ca. 20 m2) met fraaie plavuizen vloer, 
gestucte wanden en gashaard. De keuken beschikt over een 6-pits fornuis met oven, 
koelkast en vaatwasmachine. In deze ruimte is de meterkast geplaatst. 
De toiletruimte ligt aan de achterzijde. 

1e Verdieping 
Woonkamer met wit geschilderde houten vloerdelen, gashaard en trapopgang naar de 2e 
verdieping.  
Wasruimte met wasmachine en openslaande deuren naar het balkon (ca. 5 m2, gelegen 
op het oosten). 

2e Verdieping 
Slaapkamer met dakraam en dakkapel met dubbele, openslaande ramen. Deze ruimte 
biedt tevens plaats aan de CV-ketel. 
Badkamer (ca.4 m2), voorzien van  wastafel, douchecabine, toilet en boiler. 

Bijzonderheden 
Huurprijs is exclusief gas/water/elektriciteit 
De borg bedraagt € 1.050,= 
De huurperiode bedraagt minimaal 12 maanden 
In de straat is het betaald parkeren of via een parkeervergunning die sinds 2023 gratis is 
aan te vragen bij de gemeente Breda. 
De woning is grotendeels voorzien van isolerende beglazing 
Woonoppervlakte: ca. 60 m2. 
Inhoud: ca. 160 m3. 
Perceeloppervlakte: 59 m2. 
Er is geen tuin bij de woning, wel een balkon van ca. 5 m2 
Beschikbaar per 1 maart 2023 
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AVL Real Estate is een makelaarskantoor dat gevestigd is op het 

Begijnhof in het centrum van Breda en geleid wordt door Astrid 

van Liesdonk. AVL Real Estate is gespecialiseerd in aan- en 

verkoop van woningen in de regio Breda waarbij tijd en aandacht 

voor zowel de opdrachtgever als de aspirant koper centraal staat.  

AVL Real Estate gaat ook graag voor u aan de slag!
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