
Appartement huren 
in BinnenBuiten  
Edisonstraat | Breda

Rustig wonen met centrale ligging? 
Deze appartementen zijn hiervoor zeker geschikt. 

Locatie
Dit complex heeft een perfecte ligging. U woont op loopafstand van het centrum, het Centraal  
Station én diverse winkelcentra. In het lichte en moderne appartement vindt u vervolgens alle rust. 
Het moderne complex met vrijesectorwoningen wordt omsloten door de Edisonstraat, Doornboslaan 
en Copernicusstraat. Het wooncomplex bestaat uit drie delen waarvan 2 parkblokken met 5 etages 
en 1 toren Carré met 16 verdiepingen. Naast de huurappartementen zijn er ook een aantal koop
appartementen binnen het complex aanwezig.  

Wonen in BinnenBuiten
De parkblokken en toren Carré hebben verschillende type appartementen. De appartementen 
hebben een volledig ingerichte keuken met inbouwapparatuur. De ruime badkamer is voorzien van 
een dubbele wastafel en douchehoek. Ieder appartement beschikt over een eigen berging in de 
parkeerkelder of begane grond. Aan de ruime woonkamer met veel lichtinval grenst een heerlijk ruim 
balkon, die op het zuiden gesitueerd is. 



Kenmerken
Huurprijs Tussen € 850, en € 975, (prijspeil 2021) afhankelijk van type
Minimaal bruto jaarinkomen  € 47.500
Soort woning Appartement
Aantal verdiepingen 5 (parkblokken) en 16 (Toren Carré)
Bouwjaar 2011 
Woonoppervlakte variërend tussen 79 en 109 m2

Woonkamer vanaf ca. 30 tot 50 m2 afhankelijk van type
Aantal slaapkamers 1, 2 of 3 slaapkamers (tussen ca. 9 en 20 m2 afhankelijk van type)
Aantal kamers 2, 3 of 4 afhankelijk van type
Balkon balkon vanaf ca. 8 tot 12 m2

Berging Ja
Parkeren Optioneel eigen parkeerplaats in parkeergarage onder het complex 
 tegen betaling
Voorzieningen Lift, videofoon en mechanische ventilatie, vaatwasser, combimagnetron, 
 afzuigkap, keramische kookplaat en een koelkast
Energielabel C

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

Virtuele styling

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



Deze plattegrond kan per appartement variëren. 

Plattegrond Edisonstraat
Type E3

TypE E3

N
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TypE E4a

N

2e t/m 5e verdieping 2e t/m 5e verdieping

1e verdieping 1e verdieping

begane grond begane grond

PARKBLOK WEST PARKBLOK OOST

Parkblokken
5 appartementen (1e t/m 5e verdieping)

• totaal woonoppervlak ca. 98 m2

• woonkamer met halfopen keuken ca. 48 m2

• twee slaapkamers van  9 en 15 m2 

•  badkamer ca. 8 m2 met douche, wastafel  

en toilet

• separaat 2e toilet

• berging ca. 5 m2

• balkon ca. 9 m2 op het zuiden

4 appartementen (2e t/m 5e verdieping)

• totaal woonoppervlak ca. 89 m2

• woonkamer met halfopen keuken ca. 42 m2

• berging ca. 3 m2

• twee slaapkamers van ca. 8 en 12 m2 

•  badkamer ca. 7 m2 met douche, wastafel  

en toilet

• separaat 2e toilet

• berging ca. 4 m2

• balkon ca. 9 m2 op het zuiden
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