
TE KOOP.

Dillenburgstraat 23
Breda

€ 835.000,-- K.K. 



Specificaties

Bouwjaar    : ca.1928 
Woonoppervlakte  : ca. 156 m²  
Perceel   : 141 m²
Energielabel  : B (t/m 01-2033)
Onderhoud   : goed
Oplevering   : in overleg

Wat een toffe ruime woning hebben 
we weer midden in het bruisende Ginneken 
te koop. De woning heeft maar liefst 
5 slaapkamers, een werkkamer en 2 
badkamers. Nieuwsgierig? Maak dan snel 
een afspraak!

In de Dillenburgstraat ligt dit sfeervol 
herenhuis met dakopbouw en met een 
modern aangelegde achtertuin met extra 
grote berging. Deze verrassend ruime 
woning is compleet gemoderniseerd, 
voorzien van zonnepanelen en verkeert in 
een zeer goede onderhoudsstaat.

Loop je het Postlaantje door, wat aan 
de overzijde ligt, dan kom je op het 
Ginnekenmarktje. Het Markdal en het 
Mastbos liggen op loopafstand evenals 
het Valkeniersplein met de vele winkels. 
De Ginnekenweg met speciaalzaken en 
boetiekjes en het stadscentrum van Breda 
zijn op korte afstand gelegen. Kortom, een 
toplocatie in hartje Ginneken.







Begane grond

We lopen de woning binnen en komen in de entree/ hal met trapopgang naar 
de eerste verdieping, meterkast, ruime trapkast en toegang tot de sfeervolle 
living. De gang is voorzien van een granitovloer en er de toiletruimte is extra 
groot met zwevend closet, inbouw closetrolhouder en Indonesisch hardhouten 
plateau met een waskom.

We lopen door naar de woonkamer en-suite bestaande uit 3 ruimtes, de 
voorkamer, tussenkamer/eetkamer en tuinkamer. Volledig voorzien van robuuste 
eikenhouten vloer. De voorkamer heeft een natuurstenen hoekschouw (niet in 
gebruik) en originele en suite schuifdeuren die toegang geven tot het eetgedeelte 
met open keuken. Ook hier is een hoekschouw aanwezig (ook niet in gebruik).
Het eetgedeelte staat middels en suite schuifdeuren in verbinding met de 
tuinkamer, waar openslaande deuren toegang geven tot de tuin.



Woonkeuken / tussenkamer

Het eetgedeelte/tussenkamer heeft 
een open op maat gemaakte keuken 
met kookeiland en een mooi Carrara 
marmeren blad. De keuken is van 
alle gemakken voorzien en beschikt 
o.a. een Bora inductiekookplaat 
met downdraft afzuigsysteem, 
vaatwasmachine, een hetelucht oven en 
een inbouw koffieapparaat, een extra 
ruime koelkast, een grote spoelbak 
met Quoocker (kokend en bruisend 
water), een aparte besteklade en veel 
bergruimte. Alle keukenapparatuur is 
van Siemens. 

Vanuit de keuken is er toegang tot 
de zeer praktische bijkeuken. Hier 
bevinden zich de aansluitingen voor de 
wasapparatuur en de HR cv-combiketel 
Vaillant (2017) met Honeywell 
thermostaat. 
Middels een deur is de tuin te bereiken.





Eerste verdieping

We vervolgen onze weg naar de boven en komen op de overloop met trapopgang 
naar de 2e verdieping. Vanuit hier zijn 3 slaapkamers te bereiken, de badkamer 
en een separaat toilet. De vloer is voorzien van eikenhouten planken.

Slaapkamer I ligt aan de voorzijde en heeft een gezellige erker met zicht over het 
Postlaantje. 
Slaapkamer II is ook gelegen aan de voorzijde.
Slaapkamer III ligt aan de achterzijde en heeft openslaande deuren naar het dak-
terras.

De moderne badkamer is deels betegeld en voorzien van ligbad, fraaie wastafel 
op Indonesisch hardhouten plateau, kastruimte en een douche voorzien van re-
gen- en handdouche.

De separate toiletruimte heeft een zwevend toilet. 







Tweede verdieping

De vaste trap geeft toegang tot de zeer royale 
2e verdieping. Door de dakopbouw is dit een 
volwaardige extra verdieping. 
De overloop geeft toegang tot 2 royale 
slaapkamers, een werkkamer/babykamer, 
een 3e toilet en een 2e badkamer. Ook deze 
verdieping is voorzien van een eikenhouten 
vloer.

Slaapkamer IV ligt aan de voorzijde en 
slaapkamer V aan de achterzijde.
Slaapkamer VI /werkkamer is iets kleiner en 
ligt ook aan de voorzijde. 
Alle 3 de slaapkamers zijn voorzien van 
elektrisch bedienbare screens. 

De moderne 2e badkamer heeft een 
inloopdouche en een wastafel. Tevens zijn ook 
hier elektrisch bedienbare screens aanwezig.
 
De toiletruimte is voorzien van een zwevend 
toilet.







Tuin 

De achtertuin is modern 
aangelegd met op afstand 
bedienbare spots en heeft 
een schutting van zwarte 
Zweedse rabatdelen.
Achterin de tuin is in 
L-vorm een royale berging 
gebouwd in 2018 met water 
en elektra. De berging heeft 
dubbel openslaande deuren 
naar de Bloemstraat.





Wat je verder nog moet weten:

• Zeer royale woning met maar liefst 156 
m² woonoppervlakte, 5 slaapkamers, 
extra werkkamer en 2 badkamers;

• De woning is voorzien van in totaal 24 
zonnepanelen; 

• De begane grondvloer is geïsoleerd en 
voorzien van isolatie chips;

• De gehele woning is voorzien van dub-
bel glas, deels HR++ en dakisolatie;

• Er is een Aqua Sell aanwezig;
• Wil je de woning nog groter maken? Er 

is een vergunning aanwezig om de 1e 
verdieping verder uit te bouwen op de 
aanbouw van de begane grond. 



Plattegrond begane grond Plattegrond begane grond met tuin 



Plattegrond eerste verdieping Plattegrond tweede verdieping



Omgevingskaart

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.



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 95 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


