
Instapklare 
gezinswoning!
HEKSENWIELLAAN 133, BREDA



De makelaar
van deze woning
Onze makelaars helpen je graag met al jouw vragen over de woning. 

Flexibel en goed bereikbaar!
 Onze makelaars zijn flexibel en 
goed bereikbaar, waardoor je 
altijd snel terecht kunt, ook ‘s 
avonds en in het weekend.

Midden in het werkgebied! 

Je bent van harte welkom voor 
een kop koffie in onze 4 
moderne kantoren op goed 
bereikbare locaties in Leerdam, 
Dalem-Gorinchem, Culemborg 
& Papendrecht.

Alle kennis in huis! 

De kennis van een groot, 
hoogopgeleid team, 
waarbinnen iedere makelaar 
zijn eigen specialisme heeft. 

Ook kun je voor je hypotheek

en verzekeringen bij Van Ekeren 
terecht. 

Vrijblijvende waardecheck 

Heb je een eigen woning 

en ben je benieuwd naar 

de waarde? Wij komen 
kosteloos bij je langs.

0183-672992

Jim Hammer
jimmy@vanekerenkuiper.nl

Lees deze brochure voor de ins en outs van de woning. 

Meer weten over Van Ekeren Kuiper?

Bekijk onze website
Blijf op de hoogte en volg ons op Instagram
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https://www.instagram.com/vanekerenkuiper_makelaar/?hl=nl
https://www.vanekerenkuiper.nl/overons/


Kenmerken

Zie jij jezelf hier 

al wonen?

Objectgegevens

Vraagprijs € 1.495 p.m.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning tussenwoning

Aantal kamers 5

Inhoud 388 m³

Perceeloppervlakte 146 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

117 m²

Bouwjaar 1991

Ligging in woonwijk

Tuin 1000 cm x 500 cm

Positie hoofdtuin zuidwest



Omschrijving

Tot in de puntjes afgewerkte eengezinswoning!




- Keurig onderhouden tussenwoning in Heksenwiel

- Gelegen in een kindvriendelijke omgeving!

- De woning zal gemeubileerd worden opgeleverd! 

- 4 slaapkamers & ca. 117 m² woonoppervlak




Fraaie uitgebouwde middenwoning, gelegen op loopafstand van alle voorzieningen, zoals winkelcentrum Heksenwiel, 
recreatieplas de Asterd, Haagse Beemden bos en verschillende basisscholen. De verbinding ten opzichte van het station 
Breda-Prinsenbeek, het Centraal Station Breda en de diverse uitvalswegen (A16 en A27) zijn uitstekend. Door de jaren heen 
is de woning flink onder handen genomen en op diverse punten gemoderniseerd o.a. nieuwe badkamer in 2019.




Globale indeling:

Begane grond: entree; hal met toilet, meterkast, trapopgang en toegang tot de woonkamer; fijne uitgebouwde 
woonkamer met deur naar de tuin en een trapkast; keuken voorzien van een kookplaat, afzuigkap, koelkast, combi-oven, 
vaatwasmachine en een spoelbak. 





Eerste verdieping: middels de overloop; 3 slaapkamers; nette badkamer voorzien van een inloopdouche, een wastafel met 
meubel en een toilet.




Tweede verdieping: voorzolder met witgoedaansluitingen, dakraam, CV-opstelling en MV-unit; slaapkamer voorzien van 
een dakraam en berging achter de knieschotten.




Achtertuin:

De achtertuin (ca. 5.00 x 10.00m.) met sierbestrating is keurig aangelegd en gelegen op het zuidwesten. Via de 
houtenberging met overkapping is de achterom te bereiken.




Algemeen:

- Het woonhuis beschikt over houten kozijnen met dubbele beglazing.

- Er is voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving.

- Er is mechanische ventilatie in de woning aanwezig.




Voorwaarden:

- Huurprijs per maand € 1.575,- exclusief gas, water en elektra. 

-  Huurperiode in overleg. De woning is voor korte termijn beschikbaar, te weten vanaf januari tot maximaal eind 
september 2023. 

- Huurder dient middels recente salarisstroken of een werkgeversverklaring aan te tonen dat het (gezins-) inkomen 
minimaal € 4.750,- bruto per maand bedraagt. Indien het inkomen niet toereikend is kunnen extra zekerheden worden 
gevraagd.

- Oplevering en huurcondities in overleg en na goedkeuring van de verhuurder. 

- De borgsom bedraagt 2 maanden huur.

- De woning zal gemeubileerd worden verhuurd. 




Ligging en omgeving:

De woning is in de jonge, gewilde woonwijk 'Heksenwiel'. Winkelcentrum Heksenwiel is op loopafstand gelegen, het 
centrum van Breda is binnen 15 minuten te bereiken!

















Bekijk jouw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!

www.vanekerenkuiper.nl/aanbod


Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart

Woon je binnenkort 
op deze locatie?”



Aantekeningen


