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KENMERKEN

Woonoppervlakte 104 m²

Perceeloppervlakte 202 m²

Inhoud 365 m³

Bouwjaar 1971

Aantal kamers 4

CV ketel Intergas HR combi-ketel 2012

Isolatie dakisolatie, muurisolatie, 

spouwmuur, dubbelglas



OMSCHRIJVING

In Fijnaart staat deze 2-onder-1 kap woning op De slaapkamers zijn respectievelijk 11 m² en 12 m² 
loopafstand van - volgens velen - de beste en daarmee goed van formaat. Beide kamers 
worstenbroodjes van West-Brabant! 
 hebben vaste kasten, erg praktisch voor kleding 


Maar zonder gekheid, dit huis is gebouwd in of andere zaken.  De slaapkamer aan de 
1971, maar in de loop de jaren geïsoleerd en achterzijde is voorzien van airconditioning. 

gemoderniseerd.  De kozijnen zijn vorig jaar 

vervangen voor kunststof kozijnen met HR ++ De badkamer is aan de achterzijde van het huis 
glas. De gevels zijn geïsoleerd en het huis heeft en heeft een wastafelmeubel, een design 
airconditioning die kan verwarmen en koelen.  
 radiator en een doorloopdouche. Als u 


In de tuin is een lekkere garage voor je auto of benieuwd bent wat dat is, kijk dan eens naar 
om lekker te klussen. En mocht je denken aan video en de plattegrond, dan snap u vast wat wij 
een kantoor of salon aan huis, dan kan je hem bedoelen. 

natuurlijk verbouwen met dit doel.
 




 De oude badkamer - aan de voorzijde van het 

Naast worstenbroodjes, vind je ook de dorpskern huis is - in gebruik als waskamer. Daarnaast is er 

van Fijnaart op loop afstand, net als de bushalte, ook een wastafel en een toilet (sanibroyeur).

basisscholen en sportvoorzieningen. Het is dus 

zeker de moeite waard om even verder te lezen!
 Ook op deze verdieping vind je ook rolluiken: fijn 


 om het lekker donker te maken, of in de zomer 

 de hitte buiten te houden. 


Begane grond
 


Hal met toiletruimte, bergkast, trapopgang naar 


verdieping en meterkast. De meterkast heeft 8 Tweede verdieping

groepen en 2 aardlekschakelaars en is in 2012 Op de tweede verdieping is eerst een voorzolder 
vernieuwd, net als de bedrading en met verschillende bergkasten onder de schuine 
waterleidingen in het hele huis. 
 dakzijden. Wederom praktische bergruimte en 


 de Intergas HR combiketel  uit 2012.

Toiletruimte met staand toilet. Deze is nog niet 

aangepakt door de huidige eigenaren, dus die Daarnaast is er een ruime kamer van 10 m².  
kan je helemaal aanpassen naar je zin. Of Natuurlijk te gebruiken als slaapkamer, maar ook 
natuurlijk gewoon behouden zoals hij nu is. 
 als werkplek, chill-zolder of hobbyruimte. 

In de trapkast vind je praktische opbergruimte. 
 



 


Je betreedt het woongedeelte via de keuken. Tuin

Deze is ingericht met een rechte De tuin is geheel betegeld en geeft toegang tot 
keukenopstelling, die is voorzien van een 5-pits de garage en de zij-tuin. 

gaskookplaat en oven (beiden in 2020 Een mooie constructie zorgt ervoor dat je op 
vernieuwd), afzuigkap, vaatwasser, koelkast en warme dagen een fijne schaduwplek kan 
vriezer. Vanuit de keuken heb je toegang tot de creëren. 

tuin en de woonkamer.
 



 Heeft u liever een eigen oprit? Dan zou u die 
De woonkamer is heerlijk licht door de kunnen creëren voor de garage en in de zij-tuin. 
raampartijen aan de voor-, zij-, en achterkant. Of misschien plaatst u hier wel een leuk 
Via de schuifpui is er ook vanuit de woonkamer speeltoestel voor de kinderen!

toegang tot de tuin.
 

De woonkamer is voorzien van airconditioning Benieuwd naar dit leuke huis? We leiden u graag 
(2020) en alle ramen zijn voorzien van (elektrisch rond!

bedienbare) rolluiken. 
 




 



 Bijzonderheden


Eerste verdieping
 De eigenaren huren een klein stukje grond van 

Overloop met vaste bergkast, trapopgang naar de gemeente. De huur bedraagt op dit moment  

de tweede verdieping en toegang tot de € 50,- per jaar. 
badkamer, 2 slaapkamers en waskamer met 
extra toilet.



























PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND









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!

0167-52 26 14 | info@breuremakelaardij.nl | www.breuremakelaardij.nl | www.facebook.com/BreureMakelaardij

Thuis in huizen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed.

Al 25 jaar. In Dinteloord en daarbuiten.


