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KENMERKEN

Woonoppervlakte 152 m²

Perceeloppervlakte 297 m²

Inhoud 643 m³

Bouwjaar 1969

Aantal kamers 5

CV ketel Nefit 2018

Isolatie dakisolatie, spouwmuur, 

grotendeels dubbel glas



OMSCHRIJVING

Dit is een degelijk gebouwde 2-onder-1 kap De garage is aangebouwd aan het huis en heeft 
woning met 4 slaapkamers, een woonkeuken, een elektrische deur en een loopdeur naar de 
een garage en een (wijn) kelder.
 patio. Ideaal om te klussen of om de auto of 


De ruimtes zijn goed, dus jullie kunnen je fietsen binnen te parkeren. 

helemaal uitleven op de keuken, badkamer en 


de vloer en wandafwerking. 
 Eerste verdieping



De locatie in Steenbergen Zuid is erg gewild: de 
Een authentieke wenteltrap leidt naar de 
Jumbo, het sportpark en basis en middelbare overloop van de eerste verdieping. Hier geeft de 
scholen vind je allemaal binnen 10 minuten overloop toegang tot 3 ruime slaapkamers, de 
loopafstand.
 badkamer en de trap naar de eerste verdieping.




 


Begane grond
 De kleinste kamer ligt aan de achterzijde, maar is 

Entree in grote hal met toegang tot de toch lekker ruim. Hij meet 2,79 bij 3,22 meter en 
toiletruimte, de woonkamer,  de trap naar de geeft middels een deur toegang tot het platte 
eerste verdieping en de trap naar de kelder. 
 dak van de keuken.

De voordeur en het raam in het toilet hebben De grootste kamer ligt eveneens aan de 
nog mooi glas-in- lood. De kleuren van het glas achterzijde en heeft een grote inbouwkast. De 
komen terug in de tegels in de vloer. Misschien afmeting van deze slaapkamer is 4,64 bij 3,85 
een mooi detail om te behouden? Net als de meter

lambrisering?
 De slaapkamer aan de voorzijde is met 11,5 m² 


 ook lekker ruim. 

Een hoog raam - van de begane grond tot de 

tweede verdieping - zorgt voor een mooie De grote badkamer heeft een ligbad, een 
lichtinval in de hal en op de overloop van de inloopdouche, een toilet en een dubbele 
verdiepingen. 
 wastafel. Hij biedt voldoende ruimte om je eigen 


 droom badkamer te maken. En liggen je 
Het toilet is gedateerd, maar wel lekker ruim en prioriteiten ergens anders, dan kan deze 
ingericht met een staand toilet en een fonteintje.  badkamer ook nog prima even mee.

het toilet is de meterkast. Deze heeft 6 groepen, 


een kookgroep en een aardlekschakelaar.
 Tweede verdieping



 Ruime overloop met toegang tot een 
In de woonkamer ligt een lichte natuurstenen slaapkamer en de C.V.  ruimte. De C.V. ketel is 
vloer. De gashaard en het plateau zijn van een Nefit HR Proline next uit 2018. Deze ruimte 
donker natuursteen. Ze vormen een eye catcher kan ook goed gebruikt worden als extra 
in de woonkamer en zullen ook zeker niet bergruimte. 

misstaan in een modern interieur. De ruimte is 

lekker licht door de grote raamraam voor en De slaapkamer is 3,80 bij 4,20 dus kan prima 
achter. Aan de voorzijde geven deze vrij uitzicht gebruikt worden als master bedroom, of 
op een groot grasveld en aan de achterzijde is misschien liever als speelzolder of werk-, of 
een loopdeur naar de patio.
 hobbyruimte? 



 


Vanuit de woonkamer gaan we naar de Overige verdiepingen

woonkeuken. De keuken zelf is gedateerd, maar Zoals we aan het begin al zeiden heeft dit huis 
kan nog prima even mee. Hij staat in een U- een heerlijke kelder. Super fijn voor het (koel) 
opstelling en is voorzien van een keramische houden van verse producten en voorraad van 
kookplaat, een afzuigkap, een koelkast met eten en drinken.

vriesvak, een oven en een vaatwasser. Het kleine 


barretje is leuk voor een kop koffie of een snel Tuin

ontbijt. Daarnaast is er voldoende ruimte voor De achtertuin is een patio waar je heerlijk kan 
een eettafel.  DD de grote schuifpui kan je zo genieten van de zon of van de schaduw van het 
naar buiten kan verhuizen bij lekker weer. Een zonnescherm. 

groot zonnescherm zorgt voor extra schaduw op Ben je dol op tuinieren, dan kan je natuurlijk al je 
warme dagen. 
 creativiteit kwijt in de voor- en zij-tuin van het 


 huis. 
Vanuit de keuken is er toegang tot de bijkeuken 
waar het aansluitpunt voor de wasmachine zit. 
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KADASTRALE KAART













Goed voorbeeld doet goed volgen

In de vertrouwde voetsporen van …

Doen wat je belooft, ervoor zorgen dat het gebeurt met persoonlijke aandacht en een 
zakelijke blik. Op die voet begonnen onze ouders - Gerard en Ineke - in 1993 Breure & 
Breure. In hun voetsporen zet Heleen Breure sinds 2012 het werk voort en sinds enkele jaren 
doet ze dat samen met Sanneke die net als haar oudere zus haar makelaarspapieren heeft 
en geregistreerd taxateur is. Wij nemen alle zorgen uit handen rondom aankoop, verkoop, 
huur en taxaties.

Van boerderij tot dorpskern

De boerderij van onze ouders was het decor van een fijne jeugd en tegenwoordig is een karakteristiek oud 
pand in het centrum van Dinteloord ons kantoor. Laagdrempelig, net zoals vroeger bij ons thuis. Nog altijd 
voelen we ons in het groene buitengebied net zo thuis als in het gezellige dorpshart. Wij trekken geen 
grens, want we zijn maar wat blij dat we ze allebei als ons werkgebied mogen zien; de dorpen en steden in 
de regio en de omliggende polders en buitengebieden. Een ideale mix van historie, nieuwbouw, 
natuurschoon, weidse vergezichten, goede voorzieningen, ruimte voor ondernemers etc. Dinteloord en 
omgeving heeft voor elk wat wils en daar mogen wij makelen. 





Een sterke schakel in een sterk netwerk


Breure & Breure is al sinds 1993 actief maatschappelijk betrokken bij de bewoners, de bedrijven, de 
verenigingen, de evenementen en de groene omgeving van Dinteloord. We ondersteunen duurzame 
initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en dat verhoogt het woongenot en vergroot de kansen 
voor ondernemers. De regio heeft veel te bieden en wij maken zelf ook gebruik van het brede 
dienstenaanbod dat hier voorhanden is. Door de jaren heen hebben we met veel zorg een betrouwbaar 
netwerk opgebouwd van creatieve fotografen, ervaren financieel adviseurs, aannemers en andere 
vakmensen met wie wij graag samenwerken om droomwensen waar te maken. Ook voor jou? Maak eens 
vrijblijvend een afspraak, want als we elkaar kennen dan kunnen we zorgen voor de ideale match. 


