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Modern wonen, in rust en ruimte?  
De appartementen in ‘Pieter’ zijn hiervoor zeker geschikt.

Locatie
De vrije sector huurappartementen van het project Tussen de Meesters liggen aan de noordoostkant 
van Breda, in de wijk Hoge Vucht, in een groene omgeving met waterpartijen. Modern wonen,  
in rust en ruimte, op een plek waar u het misschien niet verwacht. Tussen de Meesters is een  
omgeving waar u zich zeker thuis voelt: een park met mooie bomen, een weidelandschap met elzen 
en sloten om de hoek en uitzicht op de nieuwbouwwijk Waterdonken. Een compleet zorgcentrum 
en het overdekte winkelcentrum Hoge Vucht naast de deur. Allemaal op steenworp afstand van uw 
toekomstige appartement. De woning is prima bereikbaar.

Wonen in ‘Pieter’
De woningen beschikken over 2 slaapkamers en een volledig ingerichte keuken. De badkamer is 
voorzien van een wastafel, douchehoek en ligbad. De toiletruimte is voorzien van een wandcloset 
met een fontein. De woning is voorzien van vloerverwarming en vloerkoeling voor op de warme 
dagen in de zomer. Aan de woonkamer grenst een loggia, die of op het oosten of het westen is 
gesitueerd. In de afgesloten parkeerkelder is een plaats voor uw auto gereserveerd.



Kenmerken
Huurprijs Vanaf € 845,- (prijspeil 2021) 
Minimaal bruto jaarinkomen  € 42.500 
Soort woning Appartement
Aantal verdiepingen 3
Bouwjaar 2008
Woonoppervlakte 75 m2 
Aantal slaapkamers 2 slaapkamers (ca. 10 m2 en 16 m2)
Aantal kamers 3
Balkon Loggia ca. 5 m²
Berging Niet aanwezig, wel een gezamenlijke afgesloten fietsenberging
Parkeren Eigen parkeerplaats in parkeergarage onder het complex
Voorzieningen Lift, videofoon, vaatwasser, kookplaat en afzuigkap, koelkast,  
 combimagnetron, vloerverwarming en -koeling
Energielabel A

Vragen over deze woning?
Neem contact op met onze verhuur makelaars van de vrije sector huur via: 

 088-496 00 61
 vrijesectorbreda@wonenbreburg.nl

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Virtuele styling

Deze foto’s en impressies geven een indruk en kunnen afwijken qua indeling, afwerking en kleuren.



Deze plattegrond kan per appartement variëren. 

Plattegrond ‘Pieter’
Woningtype E1


