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VRAAGPRIJS € 199.500 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
81m²

PERCEELOPPERVLAKTE
112m²

INHOUD
276m³

BOUWJAAR
1960

ENERGIELABEL
E



WELKOM BIJ

BORGVLIETSEDREEF 134



OMSCHRIJVING

Op loopafstand van het centrum staat deze 
tussenwoning met 4 slaapkamers




Nog één rondje op de schaatsbaan, een glaasje 
glühwein en dan is het tijd om op huis aan te gaan. 
De auto hoef je niet te zoeken, want je woont op 
loopafstand van de grote markt. De route naar huis is 
gezellig, overal waar je kijkt zie je immers de 
versierde bomen en feestelijke verlichting.

De schoenen kunnen bij thuiskomt meteen de 
trapkast in, geen rommel in de hal. In de woonkamer 
is er de mogelijkheid om een kachel te plaatsen, dat 
hebben jullie dan ook vast gedaan. Daardoor is het 
niet alleen lekker warm binnen, maar straalt het ook 
een stukje extra gezelligheid uit. Vanuit de keuken 
komt een heerlijke geur van de voorbereidingen op 
de kerstdis. 

Nog even douchen vóór het eten. Hebben jullie de 4 
slaapkamers volledig nodig, dan is het een 
functionele doucheruimte. Of misschien ben je 
handig en heb je de mogelijkheden gezien om de 
badkamer net iets ruimer te maken.

Ook voor de buitenmens is het een prima plek: met 
de achtertuin (met achterom) op het westen heb je 
het tweede deel van de dag de zon in je tuin als het 
straks weer beter weer wordt




Benieuwd? Kom dan vooral kijken!







































- Koper wordt in de gelegenheid gesteld deze woning 
bouwkundig te keuren.

- Deze verkoopbrochure is in opdracht van verkoper 
opgesteld. Eventuele maatvoeringen t.a.v. 

  plattegronden, inhouds- en oppervlaktematen zijn bij 
benadering vastgesteld. Koper wordt in 

  gelegenheid gesteld om deze maten op of na te meten 
en vrijwaart verkoper en diens makelaar van 

  elke aansprakelijkheid wanneer hier toch afwijkingen in 
zouden voorkomen. De Meetinstructie is 

  gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is 
bedoeld om een meer eenduidige manier van 

  meten toe te passen voor het geven van een indicatie 
van de gebruiksoppervlakte. 

  De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet 
volledig uit, door bijvoorbeeld 

  interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij 
het uitvoeren van de meting.

- Schriftelijkheidsvereiste: 

  Een mondelinge overeenstemming tussen de 
particuliere verkoper en de particuliere koper is niet 

  rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is 
pas sprake van een rechtsgeldige koop als 

  de particuliere verkoper en de particuliere koper de 
koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit 

  vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een 
bevestiging van de mondelinge 

  overeenstemming per e-mail of een toegestuurd 
concept van de koopovereenkomst wordt 

  overigens niet gezien als een ‘ondertekende 
koopovereenkomst’.

- Bankgarantie maakt onderdeel uit bij verkoop

















KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART

Je woont op 5 minuten lopen van de binnenstad 
en op een steenworp van de gezellige boulevard 
aan de Binnenschelde.

De bossen van Bergen op Zoom liggen op 10 
minuten met de auto en bieden mogelijkheden 
voor de wandelaar, ruiter en mountainbiker. Een 
dagje naar Antwerpen? Daar sta je met 20 
minuten ook in hartje stad



Overdracht

Vraagprijs € 199.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1960

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Spouwmuren

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 112 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 81 m²

Inhoud 276 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

20 m²

Oppervlakte externe bergruimte 6 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Tuin

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Oriëntering West

KENMERKEN



Staat Normaal

 

Energieverbruik

Energielabel E

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 1999

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN



BEKIJK DEZE WONING ONLINE!
borgvlietsedreef134.nl

Borgvlietsedreef 134, Bergen op Zoom

Wordt dit jouw thuis? Kom snel 
kijken



HEEFT U INTERESSE 

IN DEZE WONING?

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

F. VERMEULEN MAKELAARDIJ 
& TAXATIE

Middenhof 13

4411 RW, Rilland

0164-750622

info@fvermeulenmakelaardij.nl

fvermeulenmakelaardij.nl


