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KENMERKEN

Woonoppervlakte 87 m² 
Perceeloppervlakte 331 m²
Inhoud 391 m³
Bouwjaar 1962
Energielabel A

Vraagprijs

€ 295.000

k.k.



Kom eens binnen kijken!
Neem contact met ons op voor een afspraak



Omschrijving
Deze goed afgewerkte instapklare 
hoekwoning is op een ruim perceel 
gelegen in een rustige woonwijk in 
Steenbergen Zuid en op korte afstand van 
het centrum van Steenbergen. In het 
centrum van Steenbergen vindt men een 
ruim aanbod aan voorzieningen. Er zijn 
supermarkten, basisscholen, 
horecagelegenheden, overige winkels en 
sportfaciliteiten. Kortom alles binnen 
handbereik! Uitvalswegen bevinden zich 
op enkele autominuten afstand. Zo zijn de 
steden Rotterdam, Breda en Antwerpen 
ook goed te bereiken.




Deze woning dateert van omstreeks 1962, 
maar is vanaf 2010 volledig 
gemoderniseerd. Voorzien van dubbele 
beglazing, elektrische rolluiken (ook de 
dakramen) en maar liefst 18 
zonnepanelen. Verwarming van de woning 
geschiedt middels een HR-combiketel. 
Daarnaast beschikt deze woning over een 
aangebouwde garage / berging met eigen 
oprit (geschikt voor twee auto’s) en een 
fraai aangelegde voor-, en achtertuin met 
achterom. 




Perceeloppervlakte: 331 m². 
Woonoppervlakte: Circa 87 m².




Indeling:




Begane grond

Hal / entree met laminaatvloer, stucwerk 
wanden en stucwerk plafond. Een volledig 
betegeld toilet met handwasbakje. De 
meterkast en trapopgang naar de eerste 
verdieping bevinden zich eveneens in de 
hal. Vanuit de hal is de mooie lichte 
woonkamer te betreden. De woonkamer is 
voorzien van een laminaatvloer, stucwerk 
wanden en stucwerk plafond. Aan de 
achterzijde een grote schuifpui richting de 
tuin. Verwarming geschiedt door middel 
van mooie designradiatoren. Aan de 
straatzijde gelegen een open eetkeuken 
voorzien van een koel- / vriescombinatie, 

inductiekookplaat, rvs afzuigkap, 
vaatwasser en combi-magnetron. De 
wanden in de keuken zijn deels betegeld 
en in het plafond bevinden zich 
inbouwspots.




Eerste verdieping

Vanuit de hal is de verdieping te betreden. 
De overloop met laminaatvloer, stucwerk 
wanden en stucwerk plafond geeft 
toegang tot drie slaapkamers en een 
badkamer. De slaapkamers zijn voorzien 
van een laminaatvloer, stucwerk wanden 
en stucwerk plafond. De slaapkamers 
hebben een fijne lichtinval door de grote 
raampartijen. De kleinere slaapkamer aan 
de achterzijde is momenteel in gebruik als 
kantoor. De volledig betegelde badkamer 
is uitgerust met een inloopdouche, vaste 
wastafel met meubel, toilet en 
designradiator. 




Tweede verdieping

Middels een vaste trap is de tweede 
verdieping te betreden. Deze verdieping is 
eveneens voorzien van een laminaatvloer, 
stucwerk wanden en stucwerk plafond. 
Op de overloop van deze verdieping 
bevinden zich de aansluitingen voor 
wasmachine en droger en hier is de C.V.-
installatie gesitueerd. Er is voldoende 
daglicht middels een tweetal ramen. 
Vanuit de overloop te bereiken een (te 
realiseren) vierde slaapkamer, momenteel 
in gebruik als opbergruimte. Deze ruimte 
is voorzien van een dakraam met 
zonwering aan de binnenzijde. 




Tuin

De tuin bevindt zich voornamelijk aan de 
achterzijde van de woning en is gelegen 
op het Oosten. De tuin is fraai aangelegd 
met beplanting, gras en een terras. 
Achterin de tuin staan leibomen die 
zorgen voor extra privacy. De tuin heeft 
een oppervlakte van circa 156 m² en is 
ook middels een achterom te bereiken. 







Garage

Een aangebouwde gemetselde 
(eenvoudige) garage met pannen (deels 
golfplaten) gedekt. De garage is voorzien 
van een kanteldeur, electra, water, C.V.-
aansluiting en biedt toegang tot de tuin.




Algemeen

- Instapklaar;

- Mooie lichte woning;

- Ruime tuin, eigen oprit en garage. 




Alle genoemde maten zijn conform 
meetinstructie NEN 2580.









Hal / Entree



Woonkamer





Keuken





Slaapkamer voorzijde



Slaapkamer / kantoor achterzijde



Badkamer



Tweede verdieping



Achterzijde en tuin



Straatbeeld en omgeving





Plattegrond - Begane grond



Begane grond in 3D



Plattegrond - 1e verdieping



1e verdieping in 3D



Plattegrond - 2e verdieping



2e verdieping in 3D



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart



Bekijk deze woning online!
www.wezenbeekmakelaardij.nl - Tel. 0165-302855

Gladioolstraat 15, Steenbergen

Vragen? Stel ze 
gemakkelijk via 
Whatsapp. Scan de 
QR-code hiernaast!

https://www.youtube.com/watch?v=pd0N0CgO1Ds
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