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KENMERKEN

Woonoppervlakte 149 m²

Perceeloppervlakte 265 m²

Inhoud 522 m³

Bouwjaar 1978

Aantal kamers 6

CV ketel 2006

Isolatie spouwmuur, HR glas



OMSCHRIJVING

Een heerlijk groot, uitgebouwd hoekhuis mét vergelijkbare afwerking en heeft een goed 
garage op 265 m² eigen grond.
 formaat voor een kleine kinderkamer of een 


Met 16 zonnepanelen op het dak wordt werkkamer.

duurzame energie opgewekt en voor een En dan de badkamer; wát een grote ruimte is dít! 
besparing op de energierekening gezorgd. Dat Ingericht met een groot ligbad, douchecabine, 
kunnen we in deze tijd allemaal gebruiken!
 zwevend toilet en wastafel . Voldoende ruimte 



 om dit lekker te ontspannen. De vloer en de 

Het huis staat op loopafstand van de dorpskern wanden zijn geheel betegeld en het plafond is 

van Dinteloord.
 bedekt met kunststof delen. 


Dinteloord is een mooi dorp, aan de rand van de 


Brabantse Wal, met een directe afslag vanaf de 


snelweg A4.
 Tweede verdieping



Het dorp heeft een goed voorzieningenniveau De tweede verdieping is ingedeeld met een 
met onder andere een openlucht zwembad, 3 voorzolder met bergruimte en een zolderkamer 
basisscholen en sportaccommodaties en met twee vaste bergkasten. In de ene kast is een 
daarnaast een uitgebreid winkelaanbod, van aansluitpunt voor de wasmachine en in de 
zowel zelfstandig ondernemers zoals een brood- andere kast is de CV ketel opgesteld (Remeha 
en banketbakkerij, slagerij, slijterij, bloembinderij Quinta 2006).

en diverse kledingwinkels, als ook vestigingen En wat dacht je van het dakterras! Een heerlijke 
van de landelijke ketens als Albert Heijn, Kruitvat, ruimte om je even helemaal terug te trekken 
Hubo en Action.
 voor je eigen relaxmoment of gewoon - lekker 


 praktisch - voor het drogen van de was.


 


Begane grond
 



Entree via hal met toiletruimte, trapopgang naar Tuin

verdieping, toegang tot de woonkamer en tot De tuin is mooi aangelegd met sierbestrating, 
de berging / garderoberuimte met meterkast (8 vlonders, een gazon, sierborders en groene 
groepen en 2 aardlekschakelaars).
 heggen. Door de ligging op het Noord-Oosten 
De toiletruimte is geheel betegeld en ingericht kunt u aan het begin van de dag al genieten 
met een zwevend closet en een fonteintje.
 van de ochtendzon en gedurende dag 
De woonkamer is een lichte, grote ruimte met meedraaien met de zon, of juist met de 
een mooie uitbouw aan de zijkant van het huis.  schaduw. 

Door de uitbouw kan je, naast een grote 

eethoek en zithoek, ook een apart hoekje De garage is vanuit de tuin bereikbaar en ook 
creëren, bijvoorbeeld om te spelen of te werken. 
 via de oprit die achter het huis is gelegen. 
Centraal in de woonkamer vind je de sfeervolle 
gashaard.




De schuifpui naar de tuin zorgt voor veel 
lichtinval en biedt een mooie verbinding met de 
tuin. 




De keuken is aan de voorkant van het huis. Deze 
is opgesteld in hoekvorm en uitgerust met 
hardstenen werkblad met spoelbak, vaatwasser, 
4 pits gaskookplaat, afzuigkap, oven, koelkast en 
vriezer.  








Eerste verdieping


Overloop met toegang tot 3 slaapkamers en tot 

de ruime badkamer.

Twee slaapkamers zijn aan de achterzijde van 
het huis en hebben allebei een laminaatvloer, 
behangwanden en gipsplaten plafonds.

De kleine kamer aan de voorzijde heeft een 























PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



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. 



INTERESSE?

NEEM DAN VRIJBLIJVEND CONTACT OP!
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Thuis in huizen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed.

Al 25 jaar. In Dinteloord en daarbuiten.


