TE KOOP
Luxe appartement op een toplocatie!

Levering:				

Mei 2014, nader overeen te komen

Verkoopprijs: 		

€ 198.750,00 k.k.

Heijblom Makelaardij
Markt 17, Etten-Leur
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Select Totaal Bouw en Verbouw B.V.
Hoeksteen 18c
4815 PR Breda

T. 076 504 15 00
F. 076 504 15 05

T. 076 504 24 64
F. 076 50 114 97

info@heijblommakelaardij.nl
www.heijblommakelaardij.nl

info@selecttotaalbouw.nl
www.selecttotaalbouw.nl

Oude Bredaseweg 42B
Etten Leur

Via gezamenlijke voordeur aan rechterzijde met eigen intercom met vaste trap naar 1e
verdieping. Ingang / entree met radiator / hal / meterkast en badkamer 1e verdieping circa
250x230cm voorzien van een luxe sanitair, hangtoilet, inloopdouche, radiator, wastafel en
wasdroger + wasmachine opstelplaats.
Via een vaste trap naar 2e verdieping van het appartement, totaal oppervlak circa 90m2.
Vanuit de traphal kom je vanuit een entree in hal. Vanuit de hal kun je naar een luxe grote slaapkamer
circa 560x560cm (optie extra slaapkamer !) met dakkapel aan voorzijde, dakraam achterzijde,
een luxe toilet, berging en een luxe badkamer naar de grote lichte woonkamer / leefkeuken.
Een mooi detail is dat U in de slaapkamer(s)tegen de spanten en nok van het dak aan kijkt.
Entree en hal voorzien van 2 dakramen met mooie lichtinval. Luxe badkamer 2e verdieping
circa 250x200cm voorzien van dubbele wastafel, ruime in loopdouche en een handdoek radiator.
Wandtegels in douchehoek 30x60 wit en vloertegels 80x80 grijs.
Grote woonkamer / leefkeuken circa 40m2 voorzien van luxe keuken en apparatuur, design
radiatoren, dimbare verlichting spots. Binnendeuren paneeldeuren met mooi rvs-beslag.
Dakterras gelegen op het zuiden is toegankelijk via mooie glazen puien aan achterzijde, voorzien
van terrasdelen en rondom hekwerk / balustrade en elektra aansluiting. Kozijnen hardhout
afgelakt en HR++ glas met ventilatieroosters. Alle wanden en plafonds stukwerk glad en sauswerk
wit. Vloeren voorzien van hoogwaardige eiken lamel vloer en PVC afgewerkt met hoge strakke
plint.
(Aan de brochure en tekst kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend)

