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Doornenburgstraat 36
Breda
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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE

116 m2



PERCEELOPPERVLAKTE

168 m2



INHOUD

394 m3



AANTAL SLAAPKAMERS

4 slaapkamers

BOUWJAAR

1966



ENERGIELABEL

Energielabel F
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Omschrijving
Deze leuke woning in de wijk IJpelaar in Breda staat te koop. De woning is geheel naar eigen wens te verbouwen. 

Met 3 slaapkamer op de 1e verdieping een een extra slaapkamer op de 2e verdieping is er aan ruimte geen gebrek. 

Vanuit de woonkamer heb je vrij landelijk uitzicht. 





De woning ligt dicht bij het winkelcentrum De Burcht. Daarnaast is het centrum van Breda op fietsafstand. Kom je 

ook een kijkje nemen in deze leuke woning?





INDELING


Via de vriendelijke voortuin is de entree te bereiken van de woning. Vanuit de hal bereik je het toilet e de 

woonkamer en dichte keuken. De woonkamer is licht vanwege de fijne zoninval en veel raamoppervlakte. In de 

keuken is nog het originele kruidenkastje met doorgeefluik te vinden. De begane grond is gedeeltelijk beton- en 

gedeeltelijk houten vloer.





Via de vaste trap naar de 1e verdieping bereik je de overloop met de badkamer en 3 slaapkamers. De 1e 

verdiepingsvloer is van beton.





Via een vaste trap is de 2e verdieping te bereiken. Op deze verdieping is nog een extra slaapkamer te maken met 

tevens nog voldoende bergruimte.





KENMERKEN


- Fijne woning met vrij uitzicht;


- 116m2 woonoppervlakte;


- Geheel naar eigen wens te verbouwen;


- Snel overdraagbaar.
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Plattegrond Begane Grond
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Plattegrond Eerste Verdieping
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Plattegrond Tweede Verdieping

16



Kadastrale kaart



Locatie
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https://dehuizenpraktijk.nl/object/koop/woonhuis/
breda/44322-doornenburgstraat-36/

Doornenburgstraat 36, Breda

Scan deze code


 en bekijk de woning 

op je mobiel!

Bekijk deze woning online!
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interesse
in deze mooie woning?
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