Brederostraat 24, Breda

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 398.000 k.k.

Aangeboden sinds

29-04-2019

Conditie

Kosten koper

Waarborgsom

nee

Bankgarantie

ja

Ontbindende voorwaarden financiering

€0

Indeling
Aantal kamers

5 kamers (4 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

2

Kelder

ja

Zolder

ja

Garage

nee

Aantal woonlagen

3

Tuin
Oppervlakte

68m2

Breedte

5,27m

Diepte

12,84m

Oppervlakte

m2

Breedte

m

Diepte

m

Oppervlakte

m2

Breedte

m

Diepte

m

Ligging
Ligging

aan rustige weg, stad, in centrum, in woonwijk

Bouw
Woontype 1

woning

Woontype 2

Eengezinswoning

Woontype 3

Tussenwoning

Bouwjaar

1939

Raamwerk

aluminium

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

168m2

Totale woonoppervlakte

103m2

Inhoud

368m3

Energie
Verwarming

CV-ketel, open haard mogelijk

Type warm water

combiketel

Beglazing

dubbel

Type isolatie

dakisolatie

Impressies 1/4

Impressies 2/4

Impressies 3/4

Impressies 4/4

Plattegrond

Plattegrond

Omschrijving
Instapklare jaren 30 erkerwoning die recent, met oog voor detail gerenoveerd is. De woning ligt in Breda-Zuid, in de erg populaire wijk
Boeimeer. De combinatie van de originele jaren 30 elementen met het moderne strakke witte design, maken dat het een uniek en
sfeervol woonhuis is. Voorzien van een woonkamer over de volle breedte van ruim 25 m2 met zicht op de ruim 65 m2 grote achtertuin,
4 slaapkamers en een, eveneens gerenoveerde, badkamer met douche. De keuken is nog niet geplaatst wat voor u als koper het grote
voordeel biedt dat u hierin nog alle keuzevrijheid heeft. De woning is afgewerkt in de sfeer van de jaren 30. Zo zijn de deuren originele
jaren 30 vier-vlaks opdekdeuren voorzien van authentieke deurklinken. Dit gecombineerd met hedendaags woonconfort door
dubbelglas, dakizolatie, een compleet vernieuwde CV-installatie (ook álle warm- en koudwaterleidingen zijn vernieuwd én geïsoleerd)
en een compleet vernieuwde electrische installaties (alle bedradingen en de gehele meterkast is vernieuwd). Alle voorzieningen zijn in
de nabijheid aanwezig o.a.: supermarkten, scholen, het centrum van Breda en de uitvalswegen zijn en eenvoudig en snel bereikbaar.

BEGANE GROND:
- Entree/gang: (ca.4.30x1.80m) voorzien van een authentieke Granitovloer met donkere rand, een strak witte trapopgang naar de 1e
verdieping. Kelder-trapkast met een compleet vernieuwde meterkast.
- Toiletruimte voorzien van een hangcloset, betegelde achterwand, stucwerk wanden en plafond.
- Woonkamer: (ca. 7.45 x 3.35m) deze living van ruim 25 m2 is voorzien van een erker. De woonkamer is afgewerkt met een laminaat
vloer van ca. 19 cm brede vloerdelen met ca. 12 cm hoge plinten, glad stucwerk wanden en gestuct. plafond. De woonkamer heeft aan
de achterzijde kamerhoge ramen en een grote schuifdeur naar de achtertuin en aan de voorzijde een halve erker met een groot raam
en brede vensterbank. Hierdoor krijgt deze woonkamer een ruimtelijk effect en is er veel lichtinval. Overigens is het mogelijk om, in de
toekomst, de woonkamer aan de achterzijde nog uit te bouwen met ca. 15 m2. In de woonkamer kan het originele rookkanaal
eenvoudig opnieuw open gebroken worden zodat er een (hout)kachel geplaatst kan worden.
- Open Keuken: (ca.1.80x3.10 m). De keuken is voorzien van alle benodigde electra, water en lucht aansluitingen en kan door de
verkoper zelf uitgekozen worden. Smaken verschillen nu eenmaal. Door de keuken nog niet geplaatst te hebben is de mogelijkheid
geboden om het geheel naar eigen smaak af te maken.
- TUIN: de achtertuin (ca.65 m2) is voorzien van terrastegels, kunstgras, een border en een stenen schuur. Aan de woning bevindt zich
een overkapping met transparante dakplaten. Hierdoor kunt u beschut buiten zitten en blijft de lichtinval behouden.
- Schuur: (ca. 5.25x2.80m) voorzien elektra. Vanuit de schuur heeft u toegang tot een achterom.
EERSTE VERDIEPING:
De overloop bereikt u via de strak witgelakte trap. De 1e verdieping is voorzien van een laminaatvloer, glad stucwerkwanden en
stucplafond. De overloop biedt toegang tot:
- Slaapkamer 1: (ca.3.35x3.35m) ca.11m2, gelegen aan de voorzijde, voorzien van een laminaatvloer met hoge plint, glad
stucwerkwanden en stucplafond.
- Slaapkamer 2: (ca.4.00x3.35m) ca.13m2, gelegen aan de achterzijde voorzien van een laminaatvloer met hoge plint, glad
stucwerkwanden en stucplafond.

- Slaapkamer 3: (ca.2.15x1.80m) ca.4m2, deze kamer is multifunctioneel te gebruiken als werkkamer, slaapkamer of als
inloopgarderobe. Voorzien van een laminaatvloer met hoge plint, glad stucwerkwanden en stucplafond.
- Badkamer: (ca.2.50x1.80m) voorzien van een wastafel met meubel, douche, handdoekradiator en een 2e toilet. De vloer is afgewerkt
met moderne "Betongrijze" tegels, de wanden en het plafond zijn voorzien van deels mat witte tegels en deels stucwerkwanden, het
plafond is voorzien van glad stucwerk. De douche is zodanig geïnstalleerd dat deze eenvoudig door een bad te vervangen is als dit uw
voorkeur zou hebben.
TWEEDE VERDIEPING:
Via de strak witte trapopgang bereikt u de zolder: (ca. 28 m2). De zolder is voorzien van geïsoleerd dakbeschot met stucwerk. Deze
ruimte heeft een dakkapel, een laminaatvloer en aansluitingen voor de was- en droogapparatuur (beide op een aparte electragroep
aangesloten). Tevens vindt u hier de AWB HR-Combiketel bouwjaar 2019.
Door het hoge dak en de dakkapel is deze zolder perfect geschikt als slaapkamer. Indien gewenst kan er eenvoudig een tussenwand
geplaatst worden om de zolder op te delen in 1 of 2 slaapkamers gecombineerd met een voorzolder. Hiertoe zijn alvast twee
radiatoren aangebracht en is ook de electra al voorzien. De zolder is afgewerkt met een laminaatvloer met hoge plint.
ALGEMEEN:
De jaren 30 woning is instapklaar en compleet gerenoveerd. De gehele woning is voorzien van glad stucwerk wanden en stucplafonds.
De woonkamer, de keuken en slaapkamers zijn voorzien van laminaatvloeren. Vernieuwde meterkast met groepen en
aardlekschakelaars, nieuwe bedrading met schakelmateriaal, verlaagde stopcontacten en tv-aansluiting. Nieuw centrale
verwarmingssysteem met AWB HR CV-Combi ketel en kamerthermostaat. De binnendeuren zijn voorzien van nieuw deurbeslag. De
gehele woning is wordt opgeleverd met nieuw binnen- en buitenschilderwerk.
Het is een erg rustige straat waarbij alle voorzieningen in de nabijheid zijn. Met de fiets ben je binnen 10 minuten in het centrum van
Breda.
Alle voorzieningen zijn in de nabijheid.
De autosnelwegen A16, A27 en A 58 zijn eenvoudig te bereiken via de zuidelijke rondweg.
Ouderdomsclausule: in de NVM koopakte wordt de Algemene Ouderdomsclausule opgenomen aangezien de woning meer dan 80 jaar
oud is.
Notaris keuze: voor de overdracht vereiste akte van levering, zal worden Opgesteld door één van de notarissen verbonden aan Clercx
Leenders Netwerk Notarissen te Breda.
Hoewel deze tekst zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, is het mogelijk dat bepaalde informatie, tekeningen, afmetingen, etc.
verouderd en/of niet (meer) correct is/zijn. Alle door verkoper verstrekte informatie in deze tekst moet uitsluitend gezien worden als
een uitnodiging tot nader overleg dan wel tot het uitbrengen van een bod.

