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KENMERKEN
Woonoppervlakte

86 m²
Inhoud

332 m³

Perceeloppervlakte

310 m²
Energielabel

D



OMSCHRIJVING
In de gemeente Bergen op Zoom, in de dorpskern 
van Halstern, ligt deze unieke, vrijstaande 
sfeerwoning. 




Deze deels gerenoveerde 5-kamer woning is erg 
praktisch gelegen. Voorzieningen zoals diverse 
winkels, meerdere supermarkten en (basis)scholen 
zijn op loopafstand. Tevens zijn grote uitvalswegen 
(A4, A58) binnen enkele autominuten bereikbaar. 

Ook is de woning langs loop- en fietsroutes gelegen 
en zijn natuurgebieden en parken op 
steenworpafstand. 




Tevens is deze woning al voorzien van een hybride 
waterpomp, wat de nieuwe standaard wordt vanaf 
2026. Ook zeer handig met de gasprijzen van nu. 




Indeling:  

- Entree: 

Via de nieuwe geautomatiseerde poort komt u op de 
ruime oprit die parkeerplek biedt voor 2 auto's. Bij 
binnenkomst in de woning treft u in de hal de 
meterkast, toegang tot de woonkamer en de vaste 
trapopgang naar de eerste verdieping. 




De ruime woonkamer is voorzien van een fraaie 
houten vloer, infrarood plafondverwarming en een 
houtkachel. Kortom, strak en sfeervol afgewerkt. 




Via de woonkamer heeft u toegang tot de royaal 
uitgebouwde keukenruimte, waarbij de keuken in 
2020 is gerenoveerd. De gehele ruimte beschikt over 
vloerverwarming en de keuken zelf is voorzien van: 
Bosch vaatwasser, Bosch koel-vriescombinatie, 
Smeg 4- pits gasfornuis met heteluchtoven, 
afzuigkap, veel opberglades en diverse overige 
moderne voorzieningen. 




Via houten, industriële hangdeuren heeft u toegang 
tot de badkamer, welke in 2021 is gerenoveerd. De 
moderne badkamer beschikt over een betegelde 
inloopdouche met regendouchekop, elektrische 
design radiator en een wastafel. 


De volledig betegelde toiletruimte is afzonderlijk 
gesitueerd tegenover de badkamer. 

Tevens heeft u via grote klapdeuren in de 
keukenruimte direct toegang tot de tuin met groot 
terras. Heerlijk voor in de zomermaanden! 




- Eerste verdieping:  

De overloop beschikt over witgoed aan- en afvoeren, 
een handige wastafel en biedt toegang tot 3 strak 
afgewerkte slaapkamers. De gehele bovenverdieping 
is voorzien van houten vloeren en ook hier treft u de 
fraaie industriële houten hangdeuren aan. 



































































- Tuin:  

De achtertuin is groot en diep van opzet. Via de 
keuken, maar ook via de oprit heb je direct toegang 
tot de tuin, wat erg handig is voor fietsen en scooters.

De grote tuin biedt mogelijkheden om meerdere 
terrassen en gezellige zithoeken te realiseren.




Achterin de tuin is een overkapping en een tuinhuis 
gesitueerd. 




Interesse? Wij nemen graag de tijd voor je! Plan een 
afspraak in en we laten je de woning graag zien. Voor 
uw gemak zijn wij ook in de avond of in het weekend 
bereikbaar.  





























PLATTEGROND



PLATTEGROND BOVEN



PLATTEGROND BERGING



KADASTRALE KAART



LOCATIE

Woon jij straks in deze omgeving?



LIJST VAN ZAKEN



LIJST VAN ZAKEN



LIJST VAN ZAKEN



LIJST VAN ZAKEN



LIJST VAN ZAKEN



INTERESSE?

NEEM CONTACT OP

MET ONS KANTOOR

Link voor de bieding 

krijgt u via de mail 

Kanaaldijk N.W. 21a, 5707 LA in Helmond

0492 79 29 95

info@debrabantmakelaar.nl


