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ca. 79 m2 

ca. 252 m3 
2 (voorheen 3) 
1 
1975 
Volledig geïsoleerd 
Blokverwarming 
€ 270,= excl. stookkosten. 

C 
Volledig gerenoveerd, 
instapklaar 

Woonoppervlakte 
Inhoud 
Aantal kamers 
Aantal slaapkamers 
Bouwjaar 
Isolatie 
Verwarming 
Bijdrage VVE 
Energielabel 
Bijzonder

KENMERKEN



OVER HET APPARTEMENT

Op toplocatie in villawijk Ruitersbos gelegen, recentelijk volledig gerenoveerd, sfeervol 2-
kamer appartement (voorheen 3 kamers) met balkon op het westen (ca. 10 m²) en berging 
op de begane grond. Dit instapklare appartement ligt op de 1e verdieping van 
appartementen-complex "Residence Mastbosch' en heeft een vrij uitzicht over de fraai 
aangelegde tuin. De vloer in het hele appartement (met uitzondering van de badkamer) is 
voorzien van een drempelloze pvc-voer in de kleur licht eiken en de wanden en plafonds zijn 
allemaal glad gestuct. Op loopafstand zijn verschillende sportfaciliteiten, diverse winkels en 
de gezellige Ginnekenmarkt. Ook het prachtige Mastbos ligt op loopafstand en de ligging 
ten opzichte van bushaltes en de verschillende uitvalswegen is uitstekend. 

Nieuwsgierig geworden? Bel voor een afspraak voor een bezichtiging naar telefoonnummer 
06 - 4379 5768!  




















Begane grond 
Overdekte entree met brievenbussen, bellentableau en video-
intercominstallatie. 
Sfeervolle ontvangsthal met toegang tot de bergingen, achteruitgang, lift en 
trappenhuis. 

1e verdieping 
Toegang tot het appartement, waar naast de voordeur de meterkast is 
geplaatst. 

Indeling appartement 
Entree/hal met video-intercom-systeem. 
Gedeeltelijk betegelde toiletruimte met hangcloset en fonteintje. 
Kast met aansluitingen voor wasapparatuur. 
Werkruimte (ca. 2.05 x 3.98 m). 
Open keuken (ca. 2.40 x 2.98 m) met moderne keukeninrichting (Van 
Leerzem) met kastjes en lades in donkere kleurstelling. De keuken is voorzien 
van een RVS spoelbak, inductie kookplaat, afzuigkap, oven en koelkast met 
vriesvak.  
Woonkamer (ca. 5.79 x 5.20 m), gelegen aan de voorzijde met deur naar het 
zonnige balkon.  
Slaapkamer (ca. 3.65 x 3.98 m) met vaste kastenwand en open verbinding 
naar de badkamer. 
Badkamer (ca. 2.30 x 1.90 m), voorzien van vloerverwarming, royale 
inloopdouche (ca. 1.00 x 2.00 m), vaste wastafel en elektrische sierradiator. 

Balkon (ca. 5.80 x 1.75 m), gelegen op het westen en voorzien van een 
elektrisch bedienbaar zonnescherm. 

Bergruimte (ca. 2.68 x 1.87 m), gelegen op de begane grond en voorzien 
van elektra.





Het appartement is volledig instapklaar en ligt op een perfecte locatie, neem 
gerust contact op voor een bezichtiging! 
De drempelloze pvc vloer ligt op een dampremmende folie met daarop 
zachtboard platen waardoor de vloer voldoet aan de voorschriften van de VVE 
ten aanzien van 10 db geluiddemping.  
Het appartement heeft energielabel C 
Er is voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. 
De bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren voor het appartement en de 
berging bedraagt € 270,= per maand, exclusief stookkosten.

BIJZONDERHEDEN



Plattegrond



Locatie
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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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