
Strandgaper 134
Bergen op Zoom

De Hu izenprakt i jk

Vraagprijs: € 360.000,- k.k. 





INFO

In 2011 gebouwde en volledig geïsoleerde tussenwoning aangeboden in Bergen op Zoom. De 

woning heeft een woonoppervlakte van 130 m2 en bevindt zich op een perceel met een 

oppervlakte van 127 m2. Uniek wonen in Bergen op Zoom. Dat kan goed in deze buurt. 

Strandgaper 134 is gelegen in de buurt De Markiezaten. Dit is een kindvriendelijke buurt met relatief 

veel gezinnen. De woning is redelijk tot goed bereikbaar met veel voorzieningen in de buurt. 

Gesitueerd op fietsafstand van het centrum van Bergen op Zoom, loopafstand van een 

supermarkt. Daarnaast is de dichtstbijzijnde uitvalsweg in de nabije omgeving op slechts 5 minuten 

rijden.

Kenmerken

- Instapklaar

- 130m2 woonoppervlakte

- In 2011 gebouwd

- Volledig geïsoleerde woning



BEGANE GROND

De woning heeft drie woonlagen en een zolderruimte. Ook is 

er een voortuintje en een achtertuin met bergingsruimte en 

achterom. Via de voordeur komt u in de hal met de meterkast, 

een separaat toilet en de trap naar de eerste verdieping. Via 

de hal komt u in de open keuken en woonkamer met 

eetgedeelte. Ook is hier een aparte kastruimte.





BEGANE GROND 

De begane grond heeft via de openslaande deuren in de 

woonkamer en de ramen aan de voorzijde van de woning 

aangename daglichttoetreding.





KEUKEN / OVERLOOP

De keuken heeft diverse inbouwapparatuur met een 6-pits 

gasfornuis en afzuigkap. 

De eerste verdieping bestaat uit een vaste trap naar de 

tweede verdieping via de overloop, twee slaapkamers en de 

badkamer.





EERSTE VERDIEPING 

De eerste verdieping bestaat uit een vaste trap naar de 

tweede verdieping via de overloop, twee slaapkamers en de 

badkamer. De slaapkamers zijn aan de voor- en achterkant 

van de woning geplaatst en hebben over de gehele breedte 

van de woning kozijnen wat zorgt voor ook veel aangenaam 

daglicht. De badkamer is van alle gemakken voorzien. Zo is er 

een wastafelmeubel met opbergruimte, een toilet, een ligbad 

en een inloopdouche.





EERSTE VERDIEPING 





TWEEDE VERDIEPING 

De tweede verdieping bestaat uit een overloop, een aparte 

wasruimte en de derde slaapkamer. Ook is er op de overloop 

op deze verdieping een vlizo-trap naar de zolderruimte van 

omstreeks 25m2. Deze slaapkamer heeft een afmeting van 

ongeveer 23m2 en heeft dakramen aan de voor- en 

achterzijde wat de mogelijkheid biedt om hier een extra 

slaapkamer van te maken. 





TUIN 

De achtertuin heeft een afmeting van ongeveer 44m2 en ligt 

op het noordoosten. Er is een eigen achterom en een 

vrijstaande houten bergingsruimte met elektra-aansluiting . 

De woning is zoals gezegd nog maar 10 jaar jong, volledig 

geïsoleerd en instapklaar. Kortom, een unieke kans!





BEGANE GROND 



EERSTE VERDIEPING



TWEEDE VERDIEPING



ZOLDER



EXTERNE BERGING





ALGEMENE 
INFORMATIE
Strandgaper 134

Oppervlakten en inhoud

Gebruikersoppervlak wonen 130 m2

Overige inpandige ruimte 17 m2

Inhoud woning 517 m3

Externe bergruimte 4 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 1,5 m2

Bouwjaar 2011

Indeling woning

Aantal kamers 4

Aantal slaapkamers 3

Kadastrale informatie

Kadastrale gemeente Bergen op Zoom

Sectie F

Nummer 8973

Eigendomssituatie Volle eigendom

Groot ca. 127 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


