
Titel van

brochure
Ondertitel

WEERT
Breijbaan 66

Vraagprijs

€ 389.000,- K.K.

+31 6 53198877 | info@smolenaersmakelaardijbv.nl

smolenaersmakelaardijbv.nl



Kenmerken

& specificaties
Overdracht

Vraagprijs € 389.000,- k.k.

Aanvaarding Per dinsdag 15 september 2020

 

Bouw

Type object Woonhuis, bungalow, vrijstaande woning, semibungalow

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1970

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Dakisolatie

Gedeeltelijk dubbel glas

Spouwmuren

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 3.856 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 242,5 m²

Inhoud 575 m³

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 29,3 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 5 (waarvan 5 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan bosrand

Aan rustige weg

Buiten bebouwde kom

 

Tuin

Type Tuin rondom

Hoofdtuin Ja

Heeft een achterom Ja

Staat Normaal



Kenmerken

& specificaties
 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

CV ketel Remeha Quinta 28c

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2007

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 4

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Gashaard

Heeft kabel-tv Ja

Heeft een rookkanaal Ja

Tuin aanwezig Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond



Omschrijving
Wonen in het buitengebied dichtbij de natuur.




Vrijstaande bungalow, levensloopbestendig op een unieke locatie, aan de achterzijde tegen de 
meanderende “Leukerbeek” , dichtbij het natuurgebied “De Peel” en “De Krang” in Swartbroek, 
een kerkdorp van Weert, met een rijk verenigingsleven. De basisschool Laurentius gevestigd in 
de multifunctionele accommodatie op loopafstand. Winkels voor de dagelijkse boodschappen op 
enkele kilometers afstand in het naburige Ell of Leuken. Een goede aansluiting op de N280 
Weert-Roermond en dichtbij, de op- en afrit van de A2 Maastricht -Eindhoven.




Deze bungalow is in een goede bouwkundige staat, gelegen op een grote kavel van liefs 
3856m2, welke deels bestaat uit grasland. De bungalow is voorzien van betonnen begane 
grondvloer met kruipruimte en een betonnen verdiepingsvloer. De twee slaapkamers en  derde 
kleine slaapkamer bevinden zich op de begane grond. Evenals de woonkeuken, met een keuken 
in hoekopstelling, met aangrenzend de bijkeuken, berging met alle witgoedaansluitingen en de 
plaats waar de                    HR-comiketel, Remeha Quinta 28c uit 2006 hangt. Hier is ook de hardhouten 
verdiepingstrap gesitueerd. De woonkamer is voorzien aan van een gashaard en aan de 
achterzijde is het overdekte terras bereikbaar middels openslaande tuindeuren. In de hal aan de 
voorzijde bevindt zich de toiletruimte, garderobe en meterkast. Op de begane grond bevindt zich 
ook de badkamer. Badkamer en toilet zijn een aantal jaren geleden reeds gerenoveerd.




 Middels de vaste trap in de berging, komt U op een grote overloop met schuifkasten. Vanuit de 
overloop zijn de beide slaapkamers op de verdieping bereikbaar, die allebei zijn voorzien van 
een riante dakkapel. De slaapkamers zijn voorzien van schuifkasten. De bestaande dak is na 
geïsoleerd en voorzien van gipsplaten plafonds. Het terras is overdekt met een aluminium 
overkapping met polycarbonaatplaten en ligt aan de achterzijde. De tuin grenst aan “De 
Leukerbeek”.


































Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Lijst van zaken



Bekijk deze 

woning online!
webspace.yisual.com/breijbaan66

Breijbaan 66, Weert

Scan deze code en

bekijk de woning


op je mobiel!



Heeft u 

interesse?

Bij Polderte 16

6005 SP Weert




+31 6 53198877
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