

Kaaistraat 26 c, (4651 BN) Steenbergen
Huurprijs per maand € 1.150,-

KENMERKEN
Alle informatie op een rijtje
Soort woning

Appartement

Bouwjaar

1905 (gerenoveerd 2021/2022)

Type woning

Bovenwoning

Verwarming

CV-Ketel (Remeha, 2021)

Kamers

3

Huurprijs

€ 1.150,- per maand

Woonoppervlakte

Circa (85 m²)

Huurperiode

minimaal 12 maanden

Terras

Circa (30 m²)

Garantstelling

€ 2.300,-

OMSCHRIJVING
Zijn jullie een modern stel en opzoek naar een huur appartement in het centrum van steenbergen? Stop
dan met zoeken!
Het appartement is gelegen in het bruisende Steenbergen met alle benodigde voorzieningen binnen
handbereik en in 2021/2022 volledig van binnen en buiten gerenoveerd naar de maatstaven van nu.
HIGHLIGHTS
• Wonen met een wauw-factor!
• Instapklaar, spullen pakken en verhuizen maar!
• Het appartement is gelegen in het centrum van steenbergen met alle benodigde voorzieningen binnen
handbereik en op loopafstand van het stadspark, de haven, en diverse horeca gelegenheden.
• Het appartement is in 2021/2022 volledig van binnen en buiten gerenoveerd en afgewerkt naar de
maatstaven van nu.
• Licht doet een mens goed en dan voornamelijk natuurlijk licht! Het appartement heeft een zee aan
lichtinval door de vele raampartijen.
• De gehele verdieping is voorzien van vloerverwarming, dus geen last meer van koude voetjes in de winter.
• Royale living met woonkeuken, beginnen jullie chef kokshanden al te kriebelen?
• Jullie houden van bourgondische gezelligheid, middels de openslaande tuindeuren lopen jullie van de
royale living met kookeiland zo het terras op van circa 30 m² op het zonnige zuiden waar jullie heerlijk
kunnen genieten met familie en vrienden onder het genot van een hapje en een drankje.
• Het appartement is medio maart beschikbaar.
• Huurprijs: €1.150,- per maand (exclusief gas, water en elektra, servicekosten n.v.t.)
Jullie wonen nu zeer waarschijnlijk in Groot Rijnmond of omgeving Breda. Jullie willen daar niets missen,
maar willen toch wat meer rust en een luxer woongenot. Dan is dit jullie nieuwe woning!
Steenbergen is namelijk een gezellig stadje en is rijk aan restaurants, eetcafés en andere
horecagelegenheden. Tevens zijn er vele sport- en recreatieactiviteiten aanwezig en biedt Steenbergen alle
winkels die jullie maar nodig hebben. Ook willen jullie een rustieke woonomgeving ervaren. De idyllische
loop en fietsroutes rondom Steenbergen en richting Zeeland zorgen voor een kijkje in het prachtige WestBrabantse landschap. Steenbergen heeft een snelle verbinding met o.a. Bergen op Zoom, Breda, Rotterdam
en Antwerpen.
INDELING
APPARTEMENT 2e verdieping
De hal/entree is afgewerkt met een pvc vloer, gestucte wanden en gestuct plafond. De hal biedt toegang
tot de meterkast, stookruimte, washok, toilet, woonkamer en keuken, twee slaapkamers, badkamer,
dakterras een een bergzolder middels een vlizotrap.

OMSCHRIJVING
De riante woonkamer waar jullie kunnen genieten van een goed boek of op de bank kunnen ploffen voor
een Netflix avond heeft een zee aan lichtinval door de vele raampartijen. De woonkamer is afgewerkt met
een pvc vloer, gestucte wanden en platen plafond.
En kookavondje ingepland? De moderne woonkeuken met spoeleiland ano 2022 is de ideale plek waar
jullie lekker kunnen kokkerellen en tegelijkertijd gezellig kunnen bijpraten met familie of vrienden. De
keuken is afgewerkt met een pvc vloer, gestucte wanden en platen plafond. Het kookeiland is voorzien van
een graniet werkblad, wasbak, vaatwasser, koelkast, vriezer, oven, magnetron, gasfornuis en afzuigkap.
Slaapkamer 1 is afgewerkt met een pvc vloer, gestucte wanden en gestuct plafond.
Slaapkamer 2 is afgewerkt met een pvc vloer, gestucte wanden en gestuct plafond.
De badkamer is afgewerkt met een betegelde vloer, betegelde wanden en gestuct plafond. De badkamer is
voorzien van een douche, ligbad en wastafel met meubel.
Het dakterras circa 30 m² is gelegen op het zonnige zuiden hier kunnen jullie heerlijk genieten met familie
en vrienden onder het genot van een hapje en een drankje.
De bergzolder is ideaal voor het opbergen van de spullen die jullie niet dagelijks nodig hebben, de
bergzolder is te bereiken middels een vlizotrap.
ALGEMENE HUURVOORWAARDEN.
• Huurpijs: € 1.150,- per maand
• Huurperiode: minimaal 12 maanden
• Borg: 2 maanden
• Servicekosten: n.v.t.
Om in aanmerking te komen voor deze huurwoning dient u rekening te houden met een aantal voorwaarden:
• Eénverdiener: 3,5 x bruto maandhuur als inkomenseis (incl. vaste toeslagen en vakantiegeld);
• Tweeverdieners: het tweede bruto salaris telt voor 1/3 mee (uitzondering: beide AOW, dan worden beide
salarissen volledig
meegerekend; beide vast contract dan graag overleg);
• Twee maanden borg;
• Bij een jaarcontract geldt dezelfde inkomenseis met een verhoogde borg van 3 maanden;
• ZZP’ers: dezelfde eis met een verhoogde borg van 3 maanden;
• Bij een minimum salaris van 75% van de inkomenseis (of in sommige gevallen proeftijd) is een
garantstelling van derden vereist
voor een jaar huur;
• Huisdieren alleen na toestemming (na toestemming verhoogde borg van 3 maanden);
• Indien u een pensioenuitkering ontvangt gelden er andere voorwaarden.

OMSCHRIJVING
U dient de volgende bijlagen (van u en van uw eventuele partner!) toe te voegen aan dit formulier, alvorens
wij uw dossier in behandeling nemen.
•Veilige kopie identiteitsbewijs, zijnde een geldig paspoort of identiteitskaart zie www.rijksoverheid.nl of
gebruik de app KopieID.
• Een uittreksel BKR. Op te vragen via www.bkr.nl.
• Kopie van uw laatste 3 salarisspecificaties (denk aan het doorhalen van uw BSN nummer);
• Bewijs van uw laatste 3 loonstortingen op uw bankrekening;
• Een ingevulde verhuurdersverklaring van uw huidige verhuurder indien u een woning huurt;
• Een hypotheekhouderverklaring indien u een koopwoning heeft;
• Een ingevulde werkgeversverklaring indien u thans in loondienst bent;
• Kopie opgave eventuele alimentatie/ echtscheidingsconvenant (indien van toepassing).
Bij zelfstandige ondernemers
• Een ingevulde accountantsverklaring of soortgelijk document voor ondernemers;
• Een ingevulde inkomensverklaring (eerder het IB60 formulier);
• Recente jaarcijfers;
• Recent gewaarmerkt uittreksel Kamer van Koophandel voor ondernemers.
Wanneer u gepensioneerd bent
• Meest recente pensioenbeschikking voor gepensioneerden (er geldt een andere inkomenseis).
Indien u samen met een partner gaat huren, dan wordt deze ook getoetst. Dit houdt in, dat hij of zij
dezelfde aanvraag gegevens
dient in te leveren. Wilt u later een eventuele partner medehuurder laten worden, dan moet u dit apart
melden en aanvragen.
Heeft u iemand nodig die voor u garant staat, dan wordt deze ook getoetst.
Incomplete inschrijfformulieren kunnen wij niet in behandeling nemen. Een aanvraag kan zonder opgaaf van
redenen worden afgewezen. De aanvrager zal een huurovereenkomst tekenen conform het model dat bij de
desbetreffende verhuurder gebruikelijk is.
Zien is geloven! Dus druk op de knop en neem contact met ons op.
ALGEMEEN
Bezichtiging uitsluitend via ons kantoor. Deze informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend voor
geadresseerde bestemd en niet bedoeld als aanbod. Ten aanzien van de juistheid van de vermelde
informatie kan door makelaarskantoor Buuron & Kuipers Makelaars Taxateurs B.V. geen
aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

PLATTEGROND
Tweede verdieping

OVER STEENBERGEN

_________________________________

Steenbergen is een gezellig stadje en is
rijk aan restaurants, eetcafés en andere
horecagelegenheden. Tevens zijn er vele
sport- en recreatieactiviteiten aanwezig
en biedt Steenbergen alle winkels die
jullie maar nodig hebben. Ook willen
jullie een rustieke woonomgeving
ervaren. De idyllische loop en fietsroutes
rondom Steenbergen en richting Zeeland
zorgen voor een kijkje in het prachtige
West-Brabantse landschap. Steenbergen
heeft een snelle verbinding met o.a.
Bergen op Zoom, Breda, Rotterdam en
Antwerpen.

KADASTRALE KAART

MEER WETEN?
Heeft u vragen over deze woning?
Amber van Dijk
Commercieel Vastgoed Adviseur – A-RMT io
@ Buuron & Kuipers Makelaars



085 020 13 90



06-10861461



amber@buuron-kuipers.nl

Naomi Kopmels
Commercieel Vastgoed Adviseur – K-RMT io
@ Buuron & Kuipers Makelaars



085 020 13 90



06-10179641



joyce@buuron-kuipers.nl



085 - 020 13 90



info@buuron-kuipers.nl



www.buuron-kuipers.nl



@buuronkuipers



Buuron & Kuipers Makelaars

