
Vraagprijs

Bouwjaar

Inhoud 

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Aanvaarding

Makelaar

€ 395.000,- k.k.

1933

398 m³

106 m²

122 m²

In overleg

Bas Simons

POOLSEWEG 111, BREDA

FreeText
€  365.000





Wonen in een karakteristieke jaren 30 woning 

die ook nog gelegen is in de zeer gewilde wijk 

‘Sportpark II’ (Breda-Zuid)? Dat is nu mogelijk. 

Deze tussenwoning uit 1933 beschikt over 5 

slaapkamers, badkamer, toiletruimte, woonka-

mer, kelderkast en een sfeervolle hal. In de ach-

tertuin staat een vrijstaande stenen berging en 

de tuin is voorzien van een eigen achterom. Om 

de hoek vindt u aan de Achillesstraat het gezel-

lige voetbalveldje en speeltuintje waar veel kin-

deren uit de buurt naartoe gaan om plezier te 

maken. Op 4 fietsminuten bereikt u het mooie 

Wilhelminapark en binnen 10 fietsminuten bent 

u op de Grote Markt in het centrum van Breda. 

Uw dagelijkse boodschappen kunt u doen op 

het Valkeniersplein of winkelcentrum De Burcht 

die beide binnen 5 fietsminuten te bereiken zijn. 

Kortom een woning met veel potentie op één 

van de beste en populairste plekken van Breda!





WAT VALT ER OP AAN DE WONING:
- woning gelegen in de wijk Sportpark II (Breda Zuid).
- 5 slaapkamers.
- voortuin op het zuiden en achtertuin op het noorden met eigen achterom.
- woning heeft veel potentie om er uw eigen droomwoning van te maken. 
- gelegen op een toplocatie!

BEGANE GROND:
Voortuin is voorzien van een stenen muurtje met een houten tuinpoortje. Verder is de voortuin voorzien 
van diverse beplanting, struiken en sierbestrating. De markiezen aan de voorzijde geven de woning een 
sfeervolle uitstraling.

Entree/ hal
Via de massief houten voordeur met draairaampje bereikt u de hal van de woning. Deze hal is voorzien 
van een tegelvloer, tegels op de muren en daarboven sierpleister (granol). Vanuit de hal bereikt u de 
gang.

Gang:
De gang is voorzien van dezelfde voormelde stenen vloer, wandtegels met sierpleister (granol) en 
geeft toegang tot de trapkelderkast met meterkast (5 groepen en 1 aardlekschakelaar), toiletruimte, 
trapopgang, keuken en de woonkamer. 

Toiletruimte:
¾ betegelde toiletruimte met een tegelvloer, staande closet en een fonteintje. 

Keuken:
De keuken met een rechte opstelling is voorzien van een tegelvloer, half betegelde wanden en stuc-
werk en is uitgerust met een rvs 1,5 spoelbak met mengkraan, MDF-aanrechtblad, 4 pits gaskookplaat, 
afzuigkap, combimagnetron, inbouwkoelkast (tafelformaat) en bovenkasten. Via de keuken bereikt u 
de achtertuin.  





Woonkamer: 
De mooie doorzonwoonkamer met gezellige erker aan de voorzijde is afgewerkt met een houten par-
ketvloer, granolbehang wanden en strak stucwerk plafond. Er is genoeg ruimte voor een bank, fau-
teuils, dressoir en een eettafel met 6 stoelen. Tip van de makelaar: ”breek de muur tussen de keuken en 
woonkamer uit en plaats een groot kookeiland. Zo verbindt u de woonkamer met de keuken en ontstaat 
er een nog ruimtelijker gevoel van de woonkamer”.   
Gehele begane grond is voorzien van houten kozijnen met dubbele beglazing en originele houten 
paneel binnendeuren met bakelieten deurhendels. 

Terreinafwerking (achtertuin):
De gezellige achtertuin op het noorden is voorzien van een eigen achterom, stenen erfafscheiding, 
houten en stenen schutting en een ruime stenen berging. De tuin is uitgerust met diverse borders met 
beplanting, gazon en een terras. 

Berging:
De vrijstaande stenen berging is voorzien van elektra en is ca. 9m2 groot. 

EERSTE VERDIEPING:
Via een vaste trap bereikt u de eerste verdieping. Op deze verdieping bevinden zich 3 slaapkamers en 
een badkamer. 

Slaapkamers:
Slaapkamer 1: ligt aan de voorzijde van de woning en is voorzien van een erker, vloerbedekking en gra-
nolbehang wanden en strak stucwerk plafond. Daarnaast beschikt deze kamer over een inbouwkast.  
Slaapkamer 2: ligt aan de voorzijde van de woning en is voorzien van dezelfde vloerbedekking en gra-
nolbehang wanden en strak stucwerk plafond
Slaapkamer 3: ligt aan de achterzijde van de woning en is voorzien van twee inbouwkasten, dezelfde 
vloerbedekking, granolbehang wanden en strak stucwerk plafond.









Alle kozijnen op deze verdieping zijn van hout en voorzien van enkele beglazing. Daarnaast beschikt 
deze verdieping over houten paneeldeuren met bakelieten deurhendels. 
 
Badkamer:
De ¾ hoog betegelde badkamer is voorzien van een inloopdouche met thermostaatkraan, wasmachine 
en droger aansluitingen, wastafel en staande toilet.  

TWEEDE VERDIEPING:

Voorzolder:
Via een vaste trap bereikt u de zolderverdieping. Op de voorzolder, met dakraampje, bevindt zich 
genoeg opbergruimte, de opstelling voor de cv-ketel (Nefit Smartline HR uit 2003) en geeft toegang 
tot 2 slaapkamers. 

Slaapkamers:
Slaapkamer 4: bevindt zich aan de voorzijde van de woning en is voorzien van een dakkapel, vloerbe-
dekking en granolbehang wanden. 
Slaapkamer 5: bevindt zich aan de achterzijde van de woning en is voorzien van een groot Velux dak-
venster, vloerbedekking en granolbehang  wanden. 
Alle kozijnen van deze zolder zijn van hout en voorzien van enkele beglazing.

* Deze informatie is door ons kantoor met de meeste zorg samengesteld aan de hand van de door 
de verkoper aan ons ter hand gestelde gegevens en tekeningen. Derhalve kunnen wij geen garanties 
verstrekken, noch kunnen wij op enigerlei wijze eventuele aansprakelijkheid voor deze gegevens 
aanvaarden.
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LIJST VAN ZAKEN, KADASTER EN LOCATIE

Uittreksel uit de kadastrale kaart:

Kadastrale gemeente: Breda

Sectie + perceel: D 5670

Na te vragen bij de makelaar
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ERA Focus makelaars Eindhoven
Hurksestraat 60
5652 AL  Eindhoven
T  040-2180078
E  eindhoven@erafocus.nl
I  www.erafocus.nl

Neem contact op met ons! U kunt ons bereiken op
de volgende manieren:

Heeft u nog vragen?

Bezoek onze website.
Stuur ons een e-mail.
Bel ons.


