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KENMERKEN

Woonoppervlakte 48 m²

Perceeloppervlakte 76 m²

Inhoud 227 m³

Bouwjaar 2020

Aantal kamers 2

Ventilatiewarmtepomp 2008

Isolatie volledig geïsoleerd, HR++ 

glas



OMSCHRIJVING

Dit huis heeft alles wat je nodig hebt, voor 1 of 2 
Eerste verdieping

personen. Een compleet en compact huis met 
Via de open trap in de woonkamer, heb je 
een lekkere tuin - gelegen op het zuidoosten - en toegang tot de slaapruimte op de entresol. 

een berging . 
 De ruimte is heerlijk licht en meet  3,87m x 3,98m. 


Het huis is 'instap klaar', zoals we dat noemen,  Een goede ruimte voor een tweepersoonsbed en 
gebouwd in 2020 èn gasloos. Het staat in een een kledingkast en eventueel een kleine 
jonge wijk op loopafstand van de dorpskern van werkplek.

Dinteloord: een leuk dorp met een gezellig 

winkelcentrum met een goed winkelaanbod 


zoals onder andere bakker, slager, Albert Heijn, Tuin

Action, Kruitvat, verschillende kledingwinkels, De tuin is op gesitueerd op het zuidoosten, dus in 
bloemisten en horecagelegenheden èn een de ochtend kan je al lekker genieten van de zon!  
weekmarkt op donderdag. Ook zijn er 3 De tuin is onderhoudsvriendelijk aangelegd met 
basisscholen en diverse sportvoorzieningen zoals mooie grote tegels en de plantenbakken geven 
open-lucht zwembad, tennisbanen, het een groen karakter.

voetbalcomplex, sportscholen en sporthal.
 Achterin de tuin is een houten berging, met 



 elektra: een praktische extra bergruimte met 


 afmetingen van 1,86m x 2,87m.


Begane grond
 Via een poort is het achtergelegen pad te 

Bij binnenkomst via de hal heb je meteen een bereiken.

doorkijkje naar de tuin.
 

Op de begane grond vind je de woonkamer met Wat denk je ervan? Wordt dit jouw nieuwe thuis? 
open keuken, de toiletruimte, badkamer, We maken graag een bezichtigingsafspraak met 
technische ruimte en meterkast (9 groepen, je!

krachtgroep en 2 aardlekschakelaars).
 




 

De woonkamer heeft een vide en dat zorgt voor Bijzonderheden

veel openheid en lichtinval, onder ander vanuit De vraagprijs van dit huis valt binnen de grens 
de dakramen.
 voor een Starterslening van de gemeente 
Met afmetingen van 4,57m x 3,91m is de kamer Steenbergen. De Starterslening is een lening 
groot genoeg voor een gezellige zithoek en een waarmee je nét een beetje extra kunt lenen voor 
eettafel. 
 het aankopen van je eerste huis.  De 
De woonkamer grenst aan de tuin, waar je in de Starterslening overbrugt namelijk het verschil 
ochtend al heerlijk kan genieten van de zon.  
 tussen de prijs van het huis en de (eerste) 


 hypotheek bij de bank. Meer informatie is te 
De open keuken heeft een rechte verkrijgen bij de gemeente Steenbergen of je 
keukenopstelling met boven- en onderkastjes, hypotheekadviseur.
een kunststof werkblad met spoelbak en 
moderne apparatuur:  inductiekookplaat, 
afzuigkap, koelkast en een combi-oven. 




De badkamer is geheel betegeld met mooie, 
tijdloze, grijze en witte tegels. Er is een 
inloopdouche, een wastafelmeubel en een 
aansluitpunt voor de wasmachine en de droger.

Het toilet vind je in een aparte ruimte, dat is wel 
zo fijn. Deze heeft een wandcloset en een 
fonteintje. 
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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. 


