
TE KOOP.

Grote Spie 119
Breda

€ 299.000,-- K.K. 



Specificaties

Bouwjaar    : ca. 1970 
Woonoppervlakte  : ca. 95 m²  
Energielabel  : D (t/m 09-2032) 
VvE bijdrage  : € 285,69 p/mnd
Onderhoud   : goed
Oplevering   : in overleg

Als je eenmaal de living binnenkomt ervaar je direct de ruimtelijkheid. Door de grote 
raampartij heb je er veel lichtinval en een prachtig uitzicht op de tuin. 

Bijzonderheden

Royaal 3-kamer appartement gelegen op de 
5e verdieping van het gebouw ‘Kortenaer’ 
met 2 balkons en een eigen berging op de 
begane grond. Dit appartement is gelegen 
in gewilde woonwijk “Boeimeer”. Rondom 
het appartementencomplex is er voldoende 
parkeergelegenheid op eigen- en op open-
baar terrein. Het appartement is gesitueerd 
op loopafstand van diverse (dag-)winkels, het 
gezellige centrum van Breda, het Mastbos 
en diverse sport- en recreatievoorzieningen. 
Openbaar vervoer en uitvalswegen bevinden 
zich eveneens in de directe nabijheid.



Entree

 Ruime hal met vloerbedekking, 
 garderobe en toegang tot
 de woonkamer, keuken, 2 slaap-
 kamers, badkamer en separaat
 toilet.



Woonkamer

Heerlijk lichte woonkamer met vloerbedekking en toegang tot 
het balkon aan de voorzijde. Vanuit de woonkamer wordt er een 
fraai uitzicht geboden.



OUDERSLAAPKAMER

Keuken

 Dichte ruime keuken met nette keukeninrichting bestaande uit aan-
 recht met spoelbak, 4-pits gaskookplaat, afzuigkap, en extra kasten
 wand/aanrecht met koelkast en aansluitpunten ten behoeve van de 
 wasapparatuur. 
 Vanuit de keuken is er toegang tot voornoemd balkon.



Slaapkamers

Slaapkamer aan de achter-
zijde met toegang tot het 
balkon aan de achterzijde.

Hoofdslaapkamer aan de 
achterzijde met rechtstreekse 
toegang tot badkamer.

Badkamer

Voorzien van ligbad met 
thermostaatkraan en was-
tafelmeubel met wastafel, 
kastruimte, spiegel en ver-
lichting.



MASTERBEDROOM

Algemeen:

• Ruim appartement met een fraai uitzicht 
op de vijfde verdieping;

• Het appartement is geheel voorzien van 
dubbele beglazing.

• Momenteel wordt het complex 
geroneveerd.







Plattegrond appartement Plattegrond berging



Omgevingskaart



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 XXX 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 20 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.

Algemeen



Schonck, Schul & Compagnie
Fatimastraat 1
4834 XT Breda

Telefoon: 076 - 56 56 056
Fax: 076 - 56 55 500

info@schonckschul.com
www.schonckschul.com


