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Wagenberg



W

 in de Brouwerijstraat 10!

Specificaties

Bouwjaar    : ca.  1910
Woonoppervlakte  : ca.  290 m²  
Inhoud   : ca.  1.230m³ 
Perceeloppervlakte : ca.  445 m³
Onderhoud   : goed
Oplevering   : in overleg

Hou jij van karakteristiek? 
Ben je opzoek naar iets speciaals? 
Let dan nu goed op want wij hebben een 
heel erg bijzonder pand in de verkoop. 

Dubbele bewoning, Kangoeroe woning of 
een praktijk aan huis? Hier is alles moge-
lijk. 

Momenteel is de woning in gebruik als 
twee separate woonhuizen.

Welkom



Entree

Prachtige hal met diverse glas in lood 
ramen en een granito vloer. De entree heeft 
een tochtportaal met mooie geëtste gla-
zenpanelen. Via de hal krijg je toegang 
tot de woonkamer, toilet, garderobe en de 
trapopgang naar boven. Ook is er nog een 
deur naar de tweede woning. Dit is, wat je 
kan omschrijven als een Grande Entree.



WONING I



Woonkamer

Via een schitterende hoge paneeldeur kom je binnen 

in de woonkamer. Wat meteen opvalt is de hoogte, 

de ornamenten op het plafond en de prachtige 

raampartijen. Op de vloer ligt een visgraat lami-

naat en er is een heerlijke bar om aan te zitten. De 

haard in de woonkamer is momenteel niet in gebruik. 

Keuken uit grootmoeders tijd maar toch voor-

zien van de gemakken van nu. De keuken is geheel 

in stijl en uiteraard de inrichting draagt daar nog een 

extra steentje aan bij. Hier gaan je vrienden of het 

gezin heerlijk zitten aan de bar terwijl jij iets lekkers 

klaar maakt in de keuken. Een plek om te koesteren.



Bijkeuken

Een heuse bijkeuken opgedeeld in twee compartimenten. Hier ligt nog de originele 

vloer. Momenteel wordt deze ruimte gebruikt als werkplek. Hoe ga jij deze ruimte ge-

bruiken? In het andere gedeelte van de bijkeuken staan de wasmachine en hangt de 

cv ketel. Vanuit de bijkeuken heb je ook toegang tot de tuin en kom je bij de garage.

Tuin

Heerlijke tuin met meer dan voldoende ruimte voor een lekkere eettafel en een loungeset. 

Van het schuurtje is een leuk loungeplekje gemaakt waar je aan je eerste yoga of medita-

tiesessie kan beginnen. Maar misschien heb je er een hele andere bestemming voor.



Eerste verdieping

Via een mooie chique trap kom je aan op de eerste verdieping. Hier zijn vier ruime slaapkamers en een 

badkamer.

Slaapkamer 1 is momenteel in gebruik als kastenkamer en zit aan de achterzijde.

Slaapkamer 2 ligt ook aan de achterzijde

Slaapkamer 3 ligt aan de voorzijde

Slaapkamer 4 ligt aan de voorzijde en heeft nog een klein balkon en een vrijstaand bad midden in de 

kamer. Hoe heerlijk is dat. 

Badkamer

De badkamer is recent opgeknapt en in oude stijl opnieuw opgebouwd. Prachtige kranen, grof stucwerk 

en een oudere tegel dat zijn de ingrediënten voor deze gezellige badkamer. 

Zolder

Via een vaste trap kom je op de zolder. Momenteel in gebruik als opbergplaats.



WONING II



Woonkamer

Ruime woonkamer met hoge plafonds en een prachtige 
haard. Door de openslaande deuren in de woonkamer 
haal je buiten naar binnen. In de woonkamer zit de deur 
naar de andere woning. 
Op de vloer ligt marmer.                        

Keuken

Het formaat van deze keuken is echt enorm. Hier is het 
geen probleem om veel gasten over de vloer te heb-
ben die gezellig een hapje mee komen eten. In de keu-
ken zit een loopdeur en een schuifpui naar de tuin. 
De keuken is ruim maar zou nog uitgebreid kunnen worden.
Ruimte genoeg.  



Slaapkamers

De ruimte tussen de keuken en de slaapkamer kan 
je afsluiten met een schuifdeur. De slaapkamer is 
zeer ruim en grenst aan de badkamer. 

Badkamer met voldoende ruimte voor de was-
mchine en droger. Ook is hier een fijne inloopdouche, 



Loungeplek Fijne tuin met voldoende ruimte om heerlijk te relaxen. In de tuin 
staat een houtentuinhuis die regelmatig gebruikt wordt als ex-
tra slaapplaats. Op de veranda is het heerlijk toeven. In de tuin 
staat nog een extra garage.



Plattegrond begane grond Plattegrond eerste verdieping



Plattegrond tweede verdieping Plattegrond bijgebouw



Algemeen
Uitnodiging
Deze  informatie wordt aan meerdere personen verstrekt en 
aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. 
De aanbieding van dit object dient te worden gezien als 
een uitnodiging tot het uitbrengen van een bieding. Met 
het uitbrengen van een bieding verklaart de bieder kennis 
genomen te hebben van de inhoud van de aanwezige lijst 
van zaken behorende bij de koopakte.

Voorbehoud
Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke 
inventarisatie van de beschikbare gegevens, moet er van 
worden uitgegaan dat het bovenstaande slechts indicatief 
is. De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle 
zaken die voor hem van belang zijn. Hij kan zich nimmer 
beroepen op onbekendheid met feiten die hij zelf had kunnen 
waarnemen of die kenbaar waren vanuit de openbare 
registers. De makelaar kan u desgewenst verwijzen naar de 
betreffende instanties.

Koopovereenkomst
Uitgangspunt voor de koop is de koopovereenkomst, 
vastgesteld door de NVM, de Consumentenbond en 
Vereniging Eigen huis. In de overeenkomst wordt standaard 
opgenomen een waarborgsom of een bankgarantie ter 
grootte van 10 % van de koopsom.  

Notariële levering
Schonck, Schul & Compagnie wordt op juridisch terrein, 
indien door haar gewenst, voor haar aan te bieden 
objecten,  geadviseerd door “Sulzer Notariaat” In het 
belang van zowel koper als verkoper, o.a. op het gebied 
van waarborgsom, domiciliekeuze e.d.  dient de keuze 
van de notaris bepaald te worden op het moment van 
overeenkomen. Het staat koper dan ook geheel  vrij 
om bij het sluiten van de overeenkomst een notaris 
voor te dragen, die onderdeel van de overeenkomst zal 
worden. Indien koper geen notaris voordraagt bij het 
sluiten van de overeenkomst zal de notariële levering van 
dit aangeboden object geschieden ten overstaan van  
“Sulzer Notariaat” Sophiastraat 24 te Breda, tel 076-
5236010. De notaris Mr. F.D.E. Sulzer kan u desgewenst 
voor een offerte nader informeren.

Toelichting NEN2580
Betreffende verkoopbrochure is in opdracht 
van verkoper zo goed mogelijk opgesteld. Evt. 
maatvoeringen t.a.v. plattegronden, inhouds- en 
oppervlaktematen zijn bij benadering vastgesteld en 
mogelijk niet geheel conform NEN2580. Koper is 
in gelegenheid gesteld om deze maten op of na te 
meten en vrijwaart verkoper en diens makelaar van 
elke aansprakelijkheid wanneer hier toch afwijkingen 
in zouden voorkomen.

Algemene ouderdomsclausule 
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat deze woning 
meer dan 110 jaar oud is, wat betekent dat de  
eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen 
worden aanzienlijk lager liggen dan bij 
nieuwbouwwoningen. Tenzij verkoper de  kwaliteit 
ervan gegarandeerd heeft staat hij niet in voor 
o.a. de fundering, bouwkundige constructie, 
vloeren, elektriciteit, gas- en  waterinstallatie, 
riolering, aanwezigheid van/aantasting 
door houtworm en of ander ongedierte. 
Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht 
niet belemmerend te werken op artikel 5.3  
omschreven woongebruik in de NVM koopakte.

Asbestclausule
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende 
stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering 
van de asbesthoudende materialen dienen op 
grond van milieuwetgeving speciale maatregelen 
te worden genomen. Koper verklaart hiermee 
bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle 
aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid 
van enig asbest in de onroerende zaak kan 
voortvloeien.



Schonck, Schul & Compagnie
Fatimastraat 1
4834 XT Breda

Telefoon: 076 - 56 56 056

info@schonckschul.com
www.schonckschul.com


