
Texelstraat 6
Breda

De Hu izenprakt i jk

Vraagprijs: € 400.000,- k.k.





INFO

Hierbij bieden wij u deze ruime, jonge en instapklare hoekwoning aan. De woning ligt in de 

nieuwbouwwijk De Driesprong en vlakbij de gewilde wijk Waterdonken. De woning is gebouwd in 

2015 en is de ruimste woning van de straat door de uitbouw aan de woonkamer. Deze uitbouw is 

tijdens de bouw al gerealiseerd. Achter de tuin die op het oosten ligt is eigen parkeergelegenheid. 

Onlangs is de zolder volledig verbouwd, de grote open zolder is verdeeld in 3 kamers (wasruimte, 

slaapkamer en werkruimte) en een opbergvide. Daarnaast zijn er 3 nieuwe dakramen geplaatst. 

Kortom een goed onderhouden, jonge en instapklare woning!



BEGANE GROND

De hal geeft toegang tot het toilet, meterkast, 

woonkamer/keuken en trap naar de 1e verdieping. Vanuit de 

hal betreed je de zeer ruime woonkamer met open keuken. De 

keuken is voorzien van een kook(schier)eiland met 

inbouwapparatuur. Vanuit de woonkamer is er nog toegang 

tot de praktische trapkast. De begane grond is voorzien van 

vloerverwarming.





BEGANE GROND





BEGANE GROND





1E VERDIEPING

Overloop met trap naar de 2e verdieping. Vanuit de overloop 

is er toegang tot 3 ruime slaapkamers en de badkamer. De 

badkamer is voorzien van alle gemakken zoals: bad, 

inloopdouche, toilet en wastafel.





1E VERDIEPING





2E VERDIEPING

Deze verdieping is onlangs geheel verbouwd. In eerste 

instantie was de zolder één grote ruimte, deze is nu 

onderverdeeld in 3 kamers (wasruimte, slaapkamer en 

werkkamer) met een opbergvide..
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KENMERKEN

- Bouwjaar: 2015;

- Goed onderhouden;

- Uitbouw woonkamer;

- Vloerverwarming begane grond;

- Energielabel A;

- Instapklaar!





BEGANE GROND



1E VERDIEPING



2E VERDIEPING



ZOLDER



BERGING





ALGEMENE 
INFORMATIE
Texelstraat 6

Oppervlakten en inhoud

Gebruikersoppervlak wonen 125 m2

Overige inpandige ruimte 0 m2

Inhoud woning 458 m3

Externe bergruimte 7 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 0 m2

Bouwjaar 1900

Indeling woning

Aantal kamers 9

Aantal slaapkamers 4

Kadastrale informatie

Kadastrale gemeente Breda

Sectie G

Nummer 7553

Eigendomssituatie Volle eigendom

Groot ca. 122 m2

KENMERKEN

DISCLAIMER

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in deze brochure getoonde foto's en informatie, verstrekt door de makelaar.

CONTACTGEGEVENS

Adres: De Huizenpraktijk Email: makelaar@dehuizenpraktijk.nl

Eikenlaan 13 Tel. nummer +31165348531

4881 AH  Zundert


