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Steenbergen - Westdam
4 huurwoningen
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Steenbergen
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.

VOORZIENINGEN
Het centrum van Steenbergen bevindt
zich op steenworp afstand en beschikt
over gezellige en gevarieerde horecavoorzieningen.

4 huurwoningen
aan de Westdam

Scholen, winkels en recreatievoorzieningen bevinden zich allemaal binnen
handbereik. Ook medische voorzieningen 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.

Steenbergen

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 uitstekend. Roosendaal fungeert als (inter)nationaal knooppunt voor treinverkeer. En
een Interliner-busverbinding ontsluit de Randstad direct en snel. Woon/werkverkeer 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.
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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.

zijgevel rechts

zijgevel links
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doorsnede
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Westdam 22 (getekend)
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(30a is spiegelbeeld)

BEGANE GROND

1e VERDIEPING

2e VERDIEPING / ZOLDER

(schaal 1:50)

(schaal 1:50)

(schaal 1:50)
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Sanitair
Toiletruimte:

Sphinx fontein 360x280 mm, wit.
Hans Grohe Logis fonteinkraan.
Geberit bedieningsplaat wit.
I.c.m. Geberit inbouwelement.
Sphinx wandcloset,
inclusief toiletzitting wit.

Badkamer:
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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Keuken

Tegelwerk:

wand
Logus AKA70 glans
wit 25x33 cm

vloer
Logus Lof731
grijs 33x33 cm

In het toilet komen
de wandtegels tot
ca. 1.300 mm hoogte
en in de badkamer
tot aan het plafond.

Keuken:
Logus heeft voor de Huurfonds projecten
gekozen voor kwaliteitskeukens van het
Duitse merk Nobilia.

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

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 prijskwaliteitverhouding.

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

hoekwoning

hoekwoning

tussenwoning

tussenwoning

Deze apparatuur zit standaard in de keuken:
Etna koelkast met vriesvak
Netto volume koelgedeelte
133 liter, vriesvak 17 liter,
energieklasse A+

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

14

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

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

Etna Trendline vaatwasser,
3 programma’s, bovenkorf
in hoogte verstelbaar,
12 couverts, geluid 49 db(a),
energieklasse A+
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