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KENMERKEN

Woonoppervlakte 101 m²

Perceeloppervlakte 113 m²

Inhoud 360 m³

Bouwjaar 2017

Aantal kamers 5

CV ketel Intergas 2017

Isolatie Volledig geïsoleerd



OMSCHRIJVING

Bouwjaar 2017 én energielabel A, én 4 
De eerste verdieping bestaat uit een overloop 
zonnepanelen! Dat klinkt al heel goed, maar dan met 3 slaapkamers en een badkamer.

is deze tussenwoning ook nog eens mooi De hele verdieping is voorzien van een lichte 
afgewerkt en op loopafstand van basisscholen, laminaatvloer. 

speeltuintjes en het centrum van Dinteloord. 
 Voor elke slaapkamer is een leuk behangetje 


Met 4 slaapkamers een ideaal huis voor een stel uitgekozen. De kamers hebben de volgende 
of een gezin. Interesse? We leiden je graag rond!
 afmetingen:



 Slaapkamer 1: 4,70 * 2.51 meter


Begane grond
 Slaapkamer 2: 3,42 * 2,51 meter


Entree in hal met meterkast (9 groepen, 2 Slaapkamer 3: 2,83 * 2,20 meter

aardlekschakelaars) en toilet, toegang tot de 

woonkamer en trapopgang naar de eerste De badkamer is geheel betegeld met een mooie 
verdieping.
 vierkante grijze tegel op de vloer en aan de 


 wand een rechthoekige witte tegel. Er is een 
Op de vloer in de hal liggen mooie grijze grote inloopdouche, een wastafel en een zwevend 
tegels, natuurlijk met vloerverwarming eronder. 
 toilet.

Het behang op de muur maakt de hal een 


sfeervolle ruimte, dus het is meteen lekker Tweede verdieping

binnenkomen. De moderne toiletruimte is geheel Op de tweede verdieping is een grote 
betegeld en ingericht met een wandcloset en slaapkamer met dezelfde frisse, lichte 
een fonteintje.
 laminaatvloer als op de eerste verdieping.



 

In de woonkamer zie je dezelfde grote tegel als De CV ketel (Intergas 2017) is netjes weggewerkt 
in de hal. De muren zijn strak gestuukt en hebben in een kast, net als de mechanische ventilatie 
een mooi kleurtje. 
 unit.

De woonkamer grenst met een schuifpui aan de De wasmachine vind je ook op deze verdieping 
tuin. Hierdoor is er een mooie verbinding van de en ook deze is weggewerkt, namelijk achter 
binnenruimte met de buitenruimte. 
 schuifdeuren. Hierachter is nog extra bergruimte.

Een zonnescherm zorgt voor extra schaduw als 


het nodig is en de hordeur houdt insecten buiten. 
 Tuin



 De tuin is gelegen op het noordwesten, dus dat is 
De keuken is aan de voorkant van het huis en heerlijk genieten van het zonnetje vanaf het 
heeft 2 rechte opstellingen. Links een werkblad einde van de middag. De tuin is leuk aangelegd 
met de gootsteen, het 5-pits gasfornuis en de met sierbestrating en sierborders en heeft een 
afzuigkap. Deze zijde heeft witte deurtjes en poort, zodat je ook achterom kunt. De berging 
vormt een mooi contrast met de hout-look biedt een fijne ruimte voor bijvoorbeeld fietsen 
deuren aan de rechterzijde.  Hierin vind je een en tuinspullen.
combi-magnetron, een koel/vries-combinatie en 
veel bergruimte. 



















































Eerste verdieping
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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. 


