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Wat is Huurfonds 

Het Huurfonds heeft tot doel het realiseren van nieuwbouw huurwoningen in de 
vrije huursector in de regio’s Zeeland en West-Brabant. Vanuit het Huurfonds 
worden op diverse plaatsen huurwoningen gerealiseerd en verhuurd. 
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De voordelen 

De woningen van het Huurfonds worden splinternieuw gebouwd en voldoen 
aan het Bouwbesluit van 2014. Dit houdt o.a. in dat de woningen uitstekend 
zijn geïsoleerd en u derhalve lage energielasten kunt verwachten. 

De woningen worden compleet opgeleverd inclusief keuken met luxe inbouw-
apparatuur, sanitair met o.a. wandclosets en fraai tegelwerk. 
 
De bestrating in de achtertuin wordt aangelegd conform de tekeningen en  
uiteraard is ook voorzien in een buitenberging met vrije achterom. 
 
Wij voorzien daarom veel woonplezier bij de huurders! Bijzonder in dit project 
is daarom dat we de huurders aanbieden om de woning op termijn te kunnen 
kopen. Hiervoor worden vooraf separate afspraken gemaakt.

De woningen

In het centrum van Steenbergen, 
op loopafstand van de haven, heeft 
Maas-Jacobs uit Zundert een nieuw 
plan ontwikkeld. De locatie van het 
voormalige Stadskantoor, biedt ruimte 
voor 7 rijwoningen in een stijlvolle 
setting. 

De uitstekend gelegen rijwoningen 
beschikken over een functionele plat-
tegrond. Zo biedt de ruime begane 
grond alle vrijheid van indeling.  
 
Op de eerste verdieping zijn drie 
comfortabele slaapkamers gelegen. 
Een geheel afgewerkte badkamer en 
vaste trap naar de zolder maken deze 
verdieping compleet. De zolder biedt 
zelfs nog de mogelijkheid voor een 4e 
slaapkamer.

De getoonde  
impressie geeft  
een beeld van de 
woningen, maar  
hieraan kunnen 
geen rechten 
worden ontleend.
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STEENBERGEN 

Ruimte om te wonen! Hier in Steenbergen is de horizon nog zichtbaar.  
Onder een blauwe hemel strekt het landschap zich uit. En rondom u heen is 
het groen. Hier en daar wordt dit kleurenspel doorbroken. Een omgeploegde 
akker legt de vruchtbare, zompige klei bloot waar de streek om bekend staat. 
De mens lijkt hier nog volkomen in balans te leven met de natuur. Er is sprake 
van wederzijds respect. 
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Steenbergen

4 huurwoningen  
aan de Westdam

OMGEVING 

Bijzondere aandacht verdienen ook de mogelijkheden tot recreëren aan en op 
het water. Steenbergen beschikt tevens over een eigen - goed geoutilleerde - 
jachthaven. Door de strategische ligging aan de Steenbergse Vliet en het  
Volkerak zijn van hieruit prachtige tochten te maken.

De Randstad, Bergen op Zoom en Antwerpen bevinden zich respectievelijk op 
slechts 30, 10 en 30 minuten met de auto. Files komen in dit gebied minder 
voor dan in andere delen van het land. Ook het openbaar vervoer is uitste-
kend. Roosendaal fungeert als (inter)nationaal knooppunt voor treinverkeer. En 
een Interliner-busverbinding ontsluit de Randstad direct en snel. Woon/werk-
verkeer van hieruit is mogelijk naar een groot deel van het land.  
De bereikbaarheid per auto is door de aanleg van de nieuwe snelweg A4 enorm 
verbeterd.

VOORZIENINGEN 

Het centrum van Steenbergen bevindt 
zich op steenworp afstand en beschikt 
over gezellige en gevarieerde horeca-
voorzieningen. 

Scholen, winkels en recreatievoorzie-
ningen bevinden zich allemaal binnen 
handbereik. Ook medische voorzie-
ningen en verplegingsfaciliteiten zijn 
aanwezig. 

Binnen de gemeente bloeit een rijk 
verenigingsleven dat borg staat voor 
zeer uiteenlopende activiteiten:  
van sport en muziek, tot theater en 
creativiteit. Steenbergen combineert 
de faciliteiten van een stad met de 
gezelligheid van een dorp. 
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Situatieschets / huisnummers
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N

Z

O

WNO

ZO

NW

ZW

De getoonde inrichting van het openbaar gebied is in concept. Hieraan kunnen dan ook 
geen rechten worden ontleend. De exacte invulling zal worden bepaald door de gemeente.
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voorgevel

achtergevel

zijgevel rechts zijgevel links doorsnede

30a 24 22 20a
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Westdam 20a (getekend) (30a is spiegelbeeld)
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BEGANE GROND 
(schaal 1:50)

1e VERDIEPING 
(schaal 1:50)
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2e VERDIEPING / ZOLDER 
(schaal 1:50)
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Westdam 22 (getekend) & 24
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BEGANE GROND 
(schaal 1:50)

1e VERDIEPING 
(schaal 1:50)
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2e VERDIEPING / ZOLDER 
(schaal 1:50)
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Sanitair
Toiletruimte:

Badkamer:

Geberit bedieningsplaat wit. 
I.c.m. Geberit inbouwelement.

Sphinx fontein 360x280 mm, wit. 
Hans Grohe Logis fonteinkraan.

Hans Grohe  
douchethermostaat 
en glijstangset (65 cm).

Sphinx douchebak 
90x90 cm, wit.

Spiegel rond 60 cm.

Hans Grohe  
Logis wastafelkraan.

Sphinx wastafel  
60x48 cm, wit.

In de badkamer  
ook een wandcloset 
overeenkomstig  
de toiletruimte.
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Sphinx wandcloset,
inclusief toiletzitting wit.
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Tegelwerk
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Tegelwerk:

Logus Lof731  
grijs 33x33 cm

Logus AKA70 glans
wit 25x33 cm

wand vloer

Logus heeft voor de Huurfonds projecten 
gekozen voor kwaliteitskeukens van het 
Duitse merk Nobilia.  
 
Nobilia maakt intelligent geconstrueerde 
keukens in een uitstekend design. Voor 
elke smaak. Nobilia keukens beantoorden 
aan het levensgevoel van veel mensen 
en hebben een zeer aantrekkelijke prijs-
kwaliteitverhouding. 

Deze apparatuur zit standaard in de keuken:

Etna gaskookplaat 
Eenhands vonkontsteking, 
bovenbediening, vangschaal,  
2 normale, 1 grote en  
1 sudderbrander, RVS

Etna Combi magnetron  
Inhoud 25 liter,  
5 magnetronstanden, 
10 kookprogramma’s

Etna schouwkap 
Geschikt voor afvoer naar 
buiten, 1 thermisch beveiligde
motor, 2 uitneembare cas-
settefilters, 3 snelheden

Etna koelkast met vriesvak 
Netto volume koelgedeelte 
133 liter, vriesvak 17 liter,  
energieklasse A+ 

Etna Trendline vaatwasser, 
3 programma’s, bovenkorf 

in hoogte verstelbaar,  
12 couverts, geluid 49 db(a),

energieklasse A+

Keuken:

Eén ding staat bij Nobilia altijd centraal: 
kwaliteit. In de planning, de productie, 
de afwikkeling en de klantenservice.

Kwaliteit betekent ook: Made in Ger-
many. Nobilia produceert uitsluitend in 
haar Duitse vestigingen. 2.700 Keukens 
worden hier elke dag gemaakt en afge-
leverd. Daarbij is elke keuken uniek en 
met de grootste precisie vervaardigt. 

In het toilet komen 
de wandtegels tot 
ca. 1.300 mm hoogte 
en in de badkamer 
tot aan het plafond.
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info@huurfonds.nl  |  www.huurfonds.nl
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Een project van:

Concept, vormgeving en plattegronden: 3D-Home
Fotografie: Beeldbank DNA Zeeland, stockfoto, archief 

Disclaimer: Deze brochure is met grote zorg samengesteld. De teksten, 
tekeningen, foto’s en visualisaties geven een beeld van de huurwoningen. 

De uiteindelijke uitvoering en afwerking kan hiervan verschillen. Er kunnen 
daarom geen rechten aan deze brochure worden ontleend.
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