Appartement huren
Doornboslaan
Doornbos-linie | Breda

Ruim wonen dichtbij het centrum?
Deze appartementen zijn daarvoor zeker geschikt.
Locatie
Dit appartementencomplex heeft een ideale ligging in Breda. Het complex bevindt zich nabij het
centrum en is op loopafstand van het Centraal Station. Daarnaast is het makkelijk bereikbaar via
de noordelijke rondweg die leidt naar A16, A27 en A59. In het gezellige centrum van Breda vind je
diverse winkels, restaurants, cafés en het stadspark Valkenberg.

Wonen in de Doornboslaan
In het complex aan de Doornboslaan worden sociale woningen en vrije sector woningen verhuurd.
Alle appartementen hebben een balkon/loggia en zijn gesitueerd op het zuiden of westen.
De vrije sector appartementen zijn erg ruim en hebben allen 2 slaapkamers. Daarnaast beschikken
de appartementen over een grote woonkamer met open keuken, een grote badkamer en separaat
toilet met fontein. Een aantal appartementen hebben ook een vaatwasser en/of koelkast.
Dit complex heeft maximaal 5 verdiepingen. Ook is er een lift aanwezig in het gebouw.

Virtuele styling

Deze impressie geeft een indruk en kan afwijken qua indeling, afwerking en kleuren.

Kenmerken
Huurprijs
Minimaal bruto jaarinkomen
Soort woning
Aantal verdiepingen
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Woonkamer
Aantal slaapkamers
Aantal kamers
Balkon
Berging
Parkeren
Voorzieningen

Energielabel
Bijzonderheden

Tussen € 830,- en € 975,- (prijspeil 2021) afhankelijk van type
Vanaf € 42.500 (afhankelijk van huurprijs)
Appartement
5
2011
Tussen 73 m2 en 117 m2
Vanaf ca. 30 m2 tot 48 m2 (afhankelijk van type)
2, tussen ca. 9 m2 en 24 m2 (afhankelijk van type)
3
Ja
Een aantal appartementen beschikken over een berging
Eigen parkeerplaats in parkeergarage onder complex optioneel
Lift, intercom, kookplaat en afzuigkap, mechanische ventilatie,
koelkast en/of combimagnetron (een aantal appartementen beschikken
over een vaatwasser)
C
Gezamenlijke fietsenstalling aanwezig

Vragen over deze woning?
Neem contact op met onze verhuurmakelaars van de vrije sector huur via:
088-496 00 61
vrijesectorbreda@wonenbreburg.nl
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Plattegrond Doornboslaan
Woningtype B2
Deze plattegrond kan per appartement variëren.

