
TE KOOP.

 Dorpstraat 56, 56 a-b-c
 Ulvenhout

€ 1.375.000,-- K.K. 



Specificaties

De aangeboden ruimte heeft een oppervlak van circa 

519m².

1 Dorpstraat 56

Winkelruimte aan voorzijde, waarvan het rechtergedeelte 

(139 m² vloeroppervlakte) in verhuurde staat. 

Winkelruimte aan linkerzijde (68 m² vloeroppervlakte + 

14 m² kelder) is momenteel als extra ruimte betrokken bij 

de woonruimte op de begane grond.

Wordt leeg opgeleverd.

2 Dorpstraat 56A

Woonruimte op begane grond met tuin en garage. Woon-

oppervlakte: 173 m², externe bergruimte 28 m²

Wordt leeg opgeleverd.

3 Dorpstraat 56B 

Boven de winkelruimte aan voorzijde appartement van 42 

m² woonoppervlakte in verhuurde staat. 

4. Dorpstraat 56C

Boven de winkelruimte aan voorzijde appartement van 83 

m² woonoppervlakte in verhuurde staat. 

Huuropbrengsten op aanvraag.

Fraai karakteristiek beleggingsobject of combinatie 
wonen/beleggen, bestaande uit winkelruimte, grote woon-
ruimte begane grond met tuin en garage en 2 appartement-
en op 1e verdieping. De winkelruimte (gedeeltelijk) en de 2 
appartementen op de verdieping zijn in verhuurde staat.  
De woonruimte op de begane grond heeft maar liefst   m2 
woonoppervlakte, een masterbedroom op begane grond en 
extra kamer op de 1e verdieping. De grote tuin op het zuid-
westen heeft aan achterzijde parkeergelegenheid voor meer-
dere auto’s en een garage. Deze ruimte zal leeg worden 
opgeleverd. 

In Ulvenhout vindt u bijzondere winkels en eetgelegenheden 
in de authentieke Dorpstraat. Het dorpse karakter van Ul-
venhout maakt dat men hier rustig kan winkelen en wonen 
en dat op zeer korte afstand van Breda. De winkels bieden 
een breed assortiment, vakmanschap en service is iets dat u 
in iedere winkel vindt.



 Winkelruimte Dorpstraat 56



WINKEL

Winkelruimte rechtergedeelte in 
verhuurde staat bestaande uit 
open ruimte met paskamers met 
lichtkoepel, toiletruimte met fon-
teintje, meterkast, bergruimte en 
pantry. Vanuit pantry deur naar 
appartement begane grond.

Winkelruimte aan linkerzijde is mo-
menteel betrokken bij woonruimte 
en bestaat uit fraaie kamer en 
suite, pantry, bergruimte, kelder en 
doorgang naar het appartement 
op 1e verdieping. Deze doorgang 
is niet in gebruik. 
Vanuit deze ruimte is er toegang 
tot de entree van nummer 56a.

Tevens is het mogelijk de winkel-
ruimte met elkaar te verbinden.







 Woonruimte Dorpstraat 56-A



WOONKAMER

De woonkamer heeft op maat gemaakte Franse en-suite deuren welke toegang geven tot de 
enorme woonkeuken met gashaard (open haard creëren mogelijk) en dubbele openslaande 
deuren naar de tuin. De vloer is voorzien van Belgisch hardsteen.





WOONKEUKEN  

De woonkeuken is voorzien van een 
kookeiland en muuropstelling. Het 
kookeiland heeft en robuust betonnen 
blad, 5 pits gasfornuis, afzuigkap, 
vaatwasser, spoelbak met Quoocker en 
voldoende kastruimte. Verder is de keuken 
voorzien van een Amerikaanse koel-/
vriescombinatie, oven en magnetron.





MASTERBEDROOM



OUDERSLAAPKAMER

Vanuit de woonkeuken is er toegang tot de ouderslaapkamer met openslaande deuren naar de 
tuin. De kamer is voorzien van een eikenhouten vloer. Er is een royale inloopgarderobe met toe-
gang tot de badkamer.



BADKAMER

De badkamer is voorzien van een ligbad, douche, wastafel met meubel. In de op maat gemaakte 
kastruimte bevinden zich de aansluitpunten voor de wasapparatuur. De badkamer is op 3 mani-
eren bereikbaar. 



EERSTE VERDIEPING  

Vanuit de woonkeuken is er een trap naar de eerste verdieping, hier is tevens 
de meterkast, opstelplaats CV ketel (Atag 2016), mechanische ventilatie unit 
en bergruimte. 

Slaapkamer II
Middels een klein afstapje komen we bij de extra slaapkamer/werkkamer met 
de nok in het zicht.



TUIN & GARAGE

De royale tuin is gelegen op het 
zuidwesten en heeft aan de achter-
zijde een oprit met plek voor meer-
dere auto’s. 

De garage is te bereiken middels 
achtergelegen terrein en tevens 
vanuit de tuin. De garage heeft een 
overkapping en een trap naar een 
bergvliering.







APPARTEMENT 56-B





APPARTEMENT 56-C





Procedure verkoop

Schonck, Schul & Compagnie organiseert samen 
met LUC Vastgoed Adviseurs voor serieus geïnteress-
eerden een aantal bezichtigingsmomenten uitsluitend 
na aanmelding bij een van de kantoren.
Het object zal “as is, where is” worden verkocht, om 
deze reden dus zonder enige verklaringen of garan-
ties met betrekking tot de huidige juridische, milieu 
technische en/of fiscale aspecten van de objecten en 
zonder garanties over de afwezigheid van gebreken, 
lasten en/of beperkingen.

Het uitbrengen van een bod, ongeacht of dat indi-
catief of definitief is, heeft niet tot gevolg dat voor 
verkoper verplichtingen ontstaan, ook niet om infor-
matie te verschaffen of te onderhandelen. De accep-
tatie van een bod zonder dat dit is uitgewerkt in een 
schriftelijke koopovereenkomst zal zijdens verkoper 
nimmer leiden tot een verplichting tot levering of an-
derszins jegens koper. Eigenaar behoudt zich het re-
cht van gunning voor. Verkoper kan op ieder moment 
besluiten de verkoop op te schorten of in te trekken.

CDD Customer Due Diligence (CDD)
De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren 
van Terrorisme (WWFT) eist dat wij als makelaar in 
onroerende zaken een cliëntenonderzoek instellen.
In dit kader zullen wij relevante documenten zoals 
(een) kopie uittreksel(s) van de Kamer van Koophandel 
en (een) kopie legitimatiebewij(s)(zen) van de UBO(’s) 
vragen, alsmede een positieve uitkomst uit een CDD-
onderzoek als voorwaarden stellen.



PLATTEGROND BEGANE GROND DORPSTRAAT 56 PLATTEGROND DORPSTRAAT 56, 56 a/b/c 



BREDA CENTRUM
PLATTEGROND BEGANE GROND DORPSTRAAT 56 PLATTEGROND BEGANE GROND DORPSTRAAT 56-A



PLATTEGROND EERSTE VERDIEPING DORPSTRAAT 56-A PLATTEGROND BERGING EERSTE VERDIEPING DORPSTRAAT 56-A

PLATTEGROND BERGING ZOLDER EERSTE VERDIEPING DORPSTRAAT 56-A



PLATTEGROND APPARTEMENT DORPSTRAAT 56-B PLATTEGROND EERSTE VERDIEPING APPARTEMENT DORPSTRAAT 56-C



PLATTEGROND TWEEDE VERDIEPING APPARTEMENT DORPSTRAAT 56-C

OMGEVINGSKAART



KADASTRALE KAART

Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 27 september 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Nieuw-Ginneken
D
3587

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Dorpsstraat 56 a/b/c

Gemeente Nieuw Ginneken

Sectie  D

Nummer 3587

Grootte 870 m²

Dorpstraat 56, 56 a/b/c

EVEN VOORSTELLEN

Ik ben Nicole van Poppel, Register Makelaar-Taxateur (RMT) bij Schonck Schul 
& Compagnie. Leuk dat ik je net heb ontmoet, of dat we elkaar binnenkort 
gaan ontmoeten. Graag wil ik me even aan jullie voorstellen.

Al vele jaren werk ik in de makelaardij en als echte Bredase ken ik de markt als 
geen ander. Ik heb van mijn hobby mijn beroep gemaakt en iedere dag weer 
ga ik weer met plezier op pad om mensen te helpen hun huis te verkopen of 
juist om hun droomhuis te vinden. Daar word ik blij van.

Zelf woon ik in het gezellige Ginneken en heb 3 geweldige zoons, waarvan er 
nog 1 thuis woont. Samen met mijn hond Puk wandel ik graag langs de Mark 
en door het Mastbos en als het even kan pak ik het liefst een leuk terrasje 
met vrienden. 

Wil je meer weten of heb je vragen, bel me gerust via kantoor 076 5656056.

Tot snel.

Nicole van Poppel



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 in-
ventarisatie van de beschikbare gegevens, moet er van wor-
den 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 waarne-
men of die kenbaar waren vanuit de openbare registers. De 
makelaar kan u desgewenst verwijzen naar de betreffende 
instanties.

Algemene ouderdomsclausule is van toepassing
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat deze 
woning meer dan 50 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.

Koopovereenkomst
Uitgangspunt voor de koop is de koopovereenkomst, 
vastgesteld door de NVM, de Consumentenbond en Ver-
eniging 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 ob-
jecten,  geadviseerd door “Sulzer Notariaat” In het be-
lang 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 wor-
den. Indien koper geen notaris voordraagt bij het slui-
ten 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.



Schonck, Schul & Compagnie
Fatimastraat 1
4834 XT Breda

Telefoon: 076 - 56 56 056

info@schonckschul.com
www.schonckschul.com


