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KENMERKEN

Woonoppervlakte 87 m²

Perceeloppervlakte 222 m²

Inhoud 314 m³

Bouwjaar 1928

Aantal kamers 3

CV ketel Huurketel van Feenstra

Isolatie Grotendeel dubbel glas, 

gedeeltelijk HR ++



OMSCHRIJVING

Leuk halfvrijstaand huis met schuur en heerlijke 
Eerste verdieping

tuin! Zet jij hier deze zomer je barbecue neer?
 
Overloop met toegang tot 2 slaapkamers, de 


Het huis ingedeeld met op de begane grond badkamer en een bergkast met CV-opstelling .

onder andere een ruime woonkamer en aparte De overloop en de slaapkamers zijn voorzien van 
leefkeuken; op de eerste verdieping zijn twee een laminaatvloer, stucwerk wanden en 
slaapkamers en een badkamer.
 stucwerk plafond. 



Benieuwd of dit jouw nieuwe thuis zal zijn? Neem 

dan contact met ons op. We geven je graag een Slaapkamer 1 (circa 4,50m * 2,70m) is aan de 
rondleiding!
 voorkant van het huis. Deze kamer heeft een 


 inbouwkast met schuifdeuren.


Begane grond
 De houten kozijnen hebben enkel glas; door de 

Binnenkomst via hal met meterkast (3 groepen rolluiken is deze kamer lekker donker te maken 
en 1 aardlekschakelaar) toegang tot de en de rolluiken zorgen er ook voor dat de kou in 
woonkamer en trapopgang naar de eerste de winter - en de warmte in de zomer - buiten 
verdieping.
 blijft.

De hal is voorzien van parket op de vloer, Slaapkamer 2 (circa 4,85m * 2,45m) is aan de 
stucwerkwanden en een stucwerkplafond.
 achterkant van het huis. Deze kamer heeft een 


 kunststof kozijn met HR glas en een dakraam met 
Lichte L-vormige woonkamer met een sfeervolle houten kozijn en dubbel glas. Ook hier is een 
schouw; parket op de vloer, sierpleister op de rolluik en met de airco daarbij, kan je in deze 
muren en een kunststof plafond. 
 kamer de temperatuur fijn naar eigen wens 


 regelen.

Gezellige leefkeuken aan de achterkant van het 

huis, grenzend aan de tuin.
 De moderne badkamer is uitgerust met 
De keuken is geplaatst in een hoekopstelling en inloopdouche, dubbele wastafel en zwevend 
uitgerust met kunststof aanrechtblad, 4-pits toilet.

gastoestel, afzuigkap, combi magnetron, Vloer en de wanden zijn voorzien van tegels; het 
koelkast, diepvries en vaatwasser.
 plafond is afgewerkt met stucwerk.

Op de vloer liggen lichte tegels, de muren zijn 

afgewerkt met sierpleister en het plafond met 


kunststof delen.
 Tuin



 De tuin is gesitueerd op het noordwesten en 
Vanuit de keuken is er toegang tot de aangelegd met meerdere terrassen, zodat je 
toiletruimte en een vaste bergkast met zowel zonnige als schaduwrijke plekjes hebt.

aansluitpunt voor wasmachine en droger.
 De stenen bergschuur met afmetingen van circa  
De toiletruimte is geheel betegeld en ingericht 4,80m * 2,85m, heeft een betonvloer, golfplaten 
met een zwevend toilet.
 op het dak en is voorzien van elektra.



 Het tuinhuis achterin de tuin heeft oppervlakte 


 van circa 10m², een overkapt terras van circa 


 6m² en is voorzien van elektra.
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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. 


