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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE

88m2



PERCEELOPPERVLAKTE

165m2



INHOUD

364m3



AANTAL SLAAPKAMERS

4 slaapkamers

BOUWJAAR

1967



ENERGIELABEL

Energielabel C
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Omschrijving
Tussenwoning te Etten-Leur met een woonoppervlakte van 88m2. In totaal telt de woning 7 kamers waarvan 4 

slaapkamers. Er is zowel een voor- als achtertuin met vrijstaande stenen garage. Op korte afstand treft u diverse 

voorzieningen aan.





De woning heeft energielabel C en is voorzien van gemetselde spouwmuren, geïsoleerd zadeldak bedekt met pannen 

en kunststof kozijnen met isolerende beglazing.





| BEGANE GROND |


Via de voordeur komt u in de hal met trap naar de eerste verdieping en een apart toilet. De woonkamer en de 

keuken zijn ook bereikbaar via de hal. Vanuit de voor- en achterkant van de woning is een aangename 

daglichttoetreding. De keuken is voorzien van onder andere een oven en vaatwasser.





| EERSTE VERDIEPING |


De eerste verdieping bestaat uit 3 slaapkamers, de badkamer, overloop en een vaste kast. De badkamer is voorzien 

van een ligbad en dubbele wastafelmeudel.





| TWEEDE VERDIEPING |


Via de vaste trap komt u op de verrassend ruime tweede verdieping. De overloop is de CV combiketel geplaatst en 

optie tot opslagruimte. Ook is hier een aparte ruime slaapkamer met een dakraam aan de achterzijde van de woning.





| ACHTERTUIN |


Via de keuken komt in u in de ruime achtertuin met overkapping en ruime garage. De vrijstaande en degelijke garage 

is goed te gebruiken voor de opslag van uw spullen.





| KENMERKEN |


- € 285.000,- k.k.


- 88m2 woonoppervlakte;


- 4 slaapkamers;


- Zeer ruime garage;


- Energielabel C.
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Plattegrond Begane Grond

17



Plattegrond Eerste Verdieping

18



Plattegrond Zolder
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Plattegrond Garage/Berging
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Kadastrale kaart



Locatie

22



https://www.dehuizenpraktijk.nl/

De Bruijnstraat 6, Etten-Leur

Scan deze code


 en bekijk de woning 

op je mobiel!

Bekijk deze woning online!
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interesse
in deze mooie woning?

\\  Eikenlaan 13, 4881 AH Zundert  \\  0165 348 531  \\  makelaar@dehuizenpraktijk.nl  \\  https://dehuizenpraktijk.nl/  \\


