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 WONEN IN HET STADSHART VAN BREDA!!



Exclusief grachtenpand aan het water, midden in het bruisende Breda en toch volop rust.

Dit hoogwaardig afgewerkte grachtenpand beschikt over vier woonlagen, een royaal dakterras, twee 
eigen parkeerplaatsen in het souterrain met directe toegang tot de woning, twee badkamers en vijf 
slaapkamers. Tevens biedt deze woning de mogelijkheid om een aan huis gebonden beroep uit te 
oefenen op de begane grond/bel-etage. Deze ruimte beschikt over een eigen ingang.




De woning is gelegen op een historische locatie in de binnenstad van Breda. Op steenworp afstand 
bevinden zich o.a. het oude stadscentrum met de Grote Markt, winkelstraten, gezellige horeca 
gelegenheden, bioscoop Pathé en het Chassé Theater. De snelwegen A16, A27 en A58 zijn binnen 
enkele autominuten bereikbaar.




Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om de rivier De Nieuwe Mark door te trekken naar de 
singels zodat je straks ook van uit de (eigen) boot overal naar toe kunt varen. Ook qua 
groenvoorziening heeft de gemeente Breda veel plannen om de buitenruimte nog aantrekkelijker te 
maken.




Voor een impressie van de Nieuwe Mark en de inrichting van het plein naast het huis verwijzen wij naar 
de film op Youtube over de Nieuwe Mark: https://www.youtube.com/watch?v=KexFxdNEcCM 








 Souterrain




Parkeerkelder met twee eigen parkeerplaatsen, voorzien van harmonica deuren en een loopdeur voor 
fietsers en voetgangers

Berging (ca. 5.56 x 2.19 m), voorzien van een trapopgang naar de begane grond en toegang tot de 
kruipruimte.

Berging/wijnkelder (ca. 3.30 x 4.55 m).







 Begane grond




Entree/hal voorzien van de meterkast (12 groepen, aardlek), garderobekast en de trapopgang naar de 
bel-etage.

Praktijk- kantoorruimte (ca. 3.73 x 5.95 m), voorzien van een eigen ingang, een laminaatvloer en 
beschikt over aansluitpunten voor warm en koud water, alsmede de afvoer.








 Bel-etage




Hal voorzien van de trapopgang naar de 1e verdieping en afgesloten trap naar het souterrain en een 
archiefruimte

Toiletruimte voorzien van wandcloset en fonteintje.

Kantoorruimte (ca. 3.42 x 4.45 m), voorzien van een laminaatvloer en een technische ruimte met 
daarin de opstelplaats van de CV-ketel, de boiler en de WTW-unit.






















 1e verdieping




Hal voorzien van een loopdeur naar het terras en de trapopgang naar de 2e verdieping.

Toiletruimte voorzien van een wandcloset en fonteintje.

Woonkamer (ca. 3.68 x 5.92 m), voorzien van openslaande tuindeuren naar het terras (ca. 9.70 x 4.20 
m).

Woonkeuken (ca. 3.20 x 7.19 m), voorzien van een Siemens keukeninrichting in U-vorm met een 
granieten aanrechtblad en de volgende inbouwapparatuur:  5-pits gaskookplaat met grillplaat, rvs 
afzuigschouw, vaatwasser, heteluchtoven, combi-oven en een Amerikaanse koelkast met 
ijsblokjesmachine. Voorts is er een terrazzo tegelvloer.

De gehele 1e verdieping, met uitzondering van de keuken, is voorzien van een eikenhouten vloer.







2e verdieping





Overloop voorzien van de trapopgang naar de 3e verdieping.

Slaapkamer 1 (ca. 3.37 x 4.72 m), gelegen aan de voorzijde.

Badkamer (ca. 3.37 x 2.21 m), voorzien van een inloopdouche, een wastafel, een wandcloset en een 
ligbad.

Masterbedroom (ca. 3.70 x 5.90 m), gelegen over de hele diepte van de woning (2 slaapkamers 
mogelijk).

De gehele 2e verdieping, met uitzondering van de badkamer, is voorzien van een vinyl vloer.







3e verdieping





Overloop.

Slaapkamer 3 (ca. 3.37 x 3.92 m), gelegen aan de voorzijde en voorzien van een Frans balkon.

Badkamer (ca. 3.37 x 2.21 m), voorzien van een inloopdouche, een wastafel, een wandcloset en 
aansluitpunten ten behoeve van de wasapparatuur.

Slaapkamer 4 (ca. 3.70 x 3.15 m), gelegen aan de voorzijde.

Slaapkamer 5 (ca. 3.70 x 2.63 m), gelegen aan de achterzijde.

De gehele 3e verdieping, met uitzondering van de badkamer, is voorzien van een vinyl vloer.







 Algemeen




Het is mogelijk om de woning voor bepaalde tijd (maximaal 2 jaar te huren).

Voordat we gaan bezichtigen dient u een inschrijfformulier huur in te vullen en te retourneren aan ons 
kantoor.

U kunt dit formulier aanvragen bij ons kantoor.

































b.g. en bel-etage



1e verdieping



2e verdieping



3e verdieping



souterrain



kadastrale kaart



locatie op de kaart



Wonen in omgeving
Breda
De stad Breda is een populaire stad en heeft - als oude hoofdstad van de baronie van Breda een zeer 
rijke geschiedenis. Breda heeft verschillende stadsparken, mooie woonwijken en statige lanen en ligt 
omgeven door groen en prachtige natuurgebieden zoals onder andere het Markdal, De Rith, het 
Mastbos, het Liesbos en de Teteringse Heide met het Cadettenkamp. De binnenstad van Breda is 2 keer 
uitgeroepen tot beste binnenstad van Nederland en heeft dat onder meer te danken aan het zeer 
uitgebreide winkelaanbod en de talloze gezellige restaurantjes en cafeetjes. In Breda zijn veel soorten 
scholen voor zowel basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, MBO, HBO en WO. Ook op 
sportgebied heeft Breda veel te bieden. Breda is ook een culturele stad met elk jaar verschillende 
terugkerende culturele en muzikale festivals en concerten waaronder het wereldberoemde Breda Jazz 
Festival, dat  jaarlijks veel bezoekers trekt. De stad is uitstekend gelegen ten opzichte van de diverse 
uitvalswegen  naar Antwerpen en de randstad. Ook beschikt Breda over twee treinstations met een 
snelle verbinding naar onder andere Amsterdam en Brussel.

Grote Markt

Voor een prachtig zicht op de 
Grote Kerk onder het genot van 
een hapje en drankje zit je op de 
Grote Markt helemaal goed. Naast 
een hoop gezellige restaurants 
zijn er ook veel leuke winkels te 
vinden en zijn er jaarlijkse 
evenementen waar je zeker een 
keer bij wilt zijn geweest.



Over ons
Steverink en partners is een betrokken, full service kantoor, gericht op een optimale, persoonlijke en 
snelle dienstverlening. Naast een compleet pakket van diensten op het gebied van assurantiën, 
hypotheken, pensioenen en financiële planning bieden wij u ook begeleiding op de onroerend goed 
markt aan.




Belangrijk bij de koop van een huis is natuurlijk een hypotheek die perfect is afgestemd op uw 
mogelijkheden en persoonlijke wensen.

Graag adviseren wij u over hypotheekmogelijkheden en verzekeringen.

Als erkend hypotheekadviseur en financieel planner en door onze jarenlange ervaring en gedegen 
financiële achtergrond zijn wij in staat onafhankelijke en concurrerende hypotheekadviezen te geven, 
omdat we kunnen kiezen uit een breed aanbod van geldverstrekkers.




Omdat steeds meer mensen zich al in een vroeg stadium willen laten adviseren, kunt u altijd een 
afspraak maken voor een onafhankelijk en -vanzelfsprekend- vrijblijvend advies.




Indien u overweegt om te gaan verhuizen vertellen wij u graag meer over de diensten die wij 
aanbieden. U kunt contact met ons opnemen om een afspraak te maken voor een gratis en geheel 
vrijblijvende waardebepaling van uw woning. Graag informeren wij u tijdens ons bezoek over de 
mogelijkheden. De aan- en verkoop van een woning is een ingewikkelde bezigheid die vaak veel tijd in 
beslag zal nemen. Een goede adviseur met enthousiasme en ervaring is dus een echte must!







N.B.: Een bezichtiging is ook voor de verkoper een spannende aangelegenheid. Wij stellen uw 
reactie, binnen enkele dagen na bezichtiging, daarom zeer op prijs!

makelaardij o.z. • taxaties • verhuur • verzekeringen • hypotheken • pensioenen

Steverink en partners

Nwe Ginnekenstraat 47


4811 NN Breda

Postbus 4632

4803 EP Breda


tel: 076- 5607780

info@steverink.nl

www.steverink.nl

fax:076-5607788

Mark Steverink

Directeur/ 
hypotheekadviseur

Randy Gelton

Verzekeringsadviseur

Heleen Steverink –

van den Heuvel



 Beëdigd makelaar 
taxateur o.z.

Kim Foesenek


 Assistente Makelaardij 



INTERESSE
IN DEZE
WONING?
Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor

www.steverink.nl

Nieuwe Ginnekenstraat 47

4811 NN Breda

076 - 560 77 80 | info@steverink.nl


