Appartementen huren
in Dr. Struyckenwijk
Dr. Struyckenplein, Rijpstraat, Jan Ligthartstraat | Breda

Wonen nabij het bruisende centrum
van Breda?
Deze appartementen zijn hiervoor zeker geschikt.
Locatie
Deze appartementen liggen in het bruisende centrum van Breda in de wijk Heuvel. De appartemen
ten liggen rondom het Dr. Struyckenplein, een plein vol met diverse winkels voor uw dagelijkse
boodschappen. Ook zijn in de buurt scholen en een bos aanwezig. Daarnaast bent u met de fiets
binnen 5 minuten in de binnenstad van Breda. Het betreft de complexen aan de Jan Ligthartstraat,
Dr. Struyckenplein en de Rijpstraat.

Wonen in Dr. Struyckenwijk
In de complexen zijn zowel sociale huurwoningen als vrije sector appartementen te huur. De vrije
sector appartementen variëren van grootte tussen de 88 en 124 m2. De appartementen beschikken
over 2 of 3 slaapkamers en hebben allen een inpandig balkon. Iedere woning heeft een ruime
woonkamer met veel lichtinval en een open keuken. De royale badkamer beschikt over een bad,
inloopdouche en een 2e toilet. Vanuit de hal heeft u toegang tot een berging met wasmachine- en
droger aansluiting. De woning is voorzien van vloerverwarming en vloerverkoeling voor op de warme
zomerse dagen. De grote raampartijen bieden een prachtig uitzicht over de wijk of binnentuin.
In de parkeergarage heeft u de beschikking over een eigen parkeerplaats en berging.

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
Parkeren
Voorzieningen

Energielabel

Vanaf € 950,- (prijspeil 2021)
€ 52.500 of een lager inkomen met spaargeld
Appartement
4 (Rijpstraat), 8 en 13 (Dr. Struyckenplein), 5 (Jan Ligthartstraat)
2013
Tussen ca. 88 en 124 m2 (afhankelijk van type)
ca. 25 m2
2 of 3 (ca. 7 tot 29 m2)
3 of 4
Ja
Eigen parkeerplaats in de garage onder het complex
Lift, fietslift, oplaadruimte elektrische fietsen, videofoon,
mechanische ventilatie met warmte terugwinsysteem,
vloerverwarming, vloerverkoeling
A

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 Dr. Struyckenwijk
Woningtype A1.3.04
Deze plattegrond kan per appartement variëren.

