
LELIESTRAAT 11
DONGEN

Huurprijs
€ 1.295,- p.m.



Omschrijving van de woning

In Plan West II gelegen goed onderhouden royale tussenwoning met fraaie keuken en 4 slaapkamers. De woning 
is gelegen aan een rustige straat in een fijne woonwijk. 




Indeling:





Begane grond:



U betreedt de woning via de entree welke is afgewerkt met een tegelvloer met vloerverwarming, meterkast 
voorzien van 8 groepen en aardlekschakelaars, een geheel betegelde toiletruimte met wandcloset en 
handwasbakje, trapopgang naar de eerste verdieping met daaronder een trapkast en toegang tot de fraaie living.




De woonkamer is voorzien van een fraaie tegelvloer met vloerverwarming en dubbel glas. Middels schuifpui 
toegang tot de achtertuin. 




Aan de achterzijde van de woning bevindt zich de moderne open keuken welke is voorzien van diverse 
inbouwapparatuur, te weten een combi oven/magnetron, koelkast, afzuigkap, vaatwasser en een 4-pits inductie 
kookplaat. Een keuken die van alle gemakken is voorzien. Vanuit de keuken middels loopdeur te bereiken 
achtertuin.




Op het westen gelegen achtertuin van circa 12.00 meter diep en circa 6.00 m breed. De tuin is in 2018 onder 
architectuur aangelegd en uitgerust met borders waarin vaste beplanting, kunstgras en meerdere terrassen. Het 
is heerlijk vertoeven in deze tuin met zonwering. Achter in de tuin bevindt zich een vrijstaande stenen berging 
met elektra. De berging is circa 19 m² groot.
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1e Verdieping:



Overloop welke toegang biedt tot 3 slaapkamers en een badkamer en trapopgang naar de 2e verdieping. 




Op de overloop bevindt zich een praktische kast met aansluitpunten voor de huishoudelijke apparatuur. 




Slaapkamer 1 bevindt zich aan de voorzijde van het woonhuis en is voorzien van een laminaatvloer, wastafel en 
kastenwand.




Slaapkamer 2 is uitgerust met een laminaatvloer, vaste kast en bevindt zich aan de achterzijde van de woning.




Slaapkamer 3 bevindt zich aan de achterzijde van de woning en is voorzien van een laminaatvloer.




De badkamer is voorzien van een hoekbad-/douchecombinatie, wastafelmeubel, design radiator en een 2e 
toilet.





2e Verdieping:



Via vaste trap bereikbare zolderverdieping met een voorzolder en 4e slaapkamer. Op de voorzolder bevindt zich 
de omvormer van de zonnepanelen. De woning heeft 9 zonnepanelen en deze zijn in 2021 geplaatst.




Slaapkamer 4 is uitgerust met een Velux dakvenster, wastafel en een vaste kast met daarin de HR-combiketel. Er 
is veel bergruimte achter de knieschotten aanwezig.

Tevens is de bergzolder middels een luik toegankelijk.





Huurvoorwaarden- en condities:

Huurperiode bedraagt minimaal 1 jaar.

Waarborgsom ter grootte van 1 maand huur.

De huurprijs bedraagt € 1.295,00 per maand, exclusief nutsvoorzieningen.

Huurindexering is jaarlijks, conform consumentenprijsindex.





Bijzonderheden:

Indien u in aanmerking wenst te komen voor een bezichtiging van deze woning, dient u van te voren een 
aanvraagformulier in te vullen (op te vragen via ons kantoor) en een kopie bij te sluiten van een geldig 
legitimatiebewijs, recente loonstrook van de afgelopen 3 maanden, een  jaaropgaaf van het gehele afgelopen jaar 
en kopie van de arbeidsovereenkomst. 




Indien aanvrager zelfstandige is, dient men een geldig legitimatiebewijs, een IB60 formulier, uittreksel Kamer van 
Koophandel  en recente jaarcijfers bij te sluiten. De verstrekte gegevens zullen strikt persoonlijk worden 
behandeld. 




Aanvraagformulieren die niet volledig zijn ingevuld, getekend of waar noodzakelijke bijlagen aan ontbreken, 
worden niet in behandeling genomen.
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Omschrijving van de woning



KENMERKEN 


VAN DE WONING

Aanvaarding in overleg, op korte termijn mogelijk

Soort woning eengezinswoning

Type woning tussenwoning

Aantal kamers 6

Aantal slaapkamers 4

Bouwjaar/-periode 1969

Bouwvorm Bestaande bouw

Permanente bewoning ja

Object gegevens

Maten object

Inhoud object Circa 398 m³

Perceelgrootte 197 m²

Woonoppervlakte Circa 118 m²

Overige inpandige ruimte -

Gebouwgebonden buitenruimte -

Externe bergruimte (berging) Circa 19 m²

Details

Ligging object aan rustige weg, in woonwijk

Verwarming c.v.-ketel

Warmwater c.v.-ketel

Isolatie dakisolatie, muurisolatie, dubbel glas

Energielabel B

Tuingegevens

Tuin achtertuin, voortuin

Tuindiepte 1180 cm

Tuinbreedte 620 cm

Ligging westen
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond
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Kadastrale kaart
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Woont u hier binnenkort?

Locatie op de kaart



Maak kennis met Dongen

Het mooie Dongen
Dongen is een middelgrote gemeente met ruim 

26.000 inwoners. 





Gelegen in het bourgondische Brabant op circa 15 

kilometer afstand van zowel Breda als Tilburg. 

Aansluitingen op de Noord-Zuid en West-Oost 

snelwegen op slechts enkele kilometers afstand. 

Doordat in Dongen van oudsher een 'onderwijsorde' 

was gevestigd, zijn de onderwijsvoorzieningen zeer 

goed met betrekkelijk kleine scholen tot en met een 

tweetalig VWO.





Dongen kent een veelzijdig en bloeiend 

verenigingsleven, biedt ontspanning en goede sociale 

contacten voor jong en oud. Mooie recreatiegebieden 

als de "Duiventoren', de Seterse bossen, de Loonse 

en Drunense duinen en De Efteling op fietsafstand.

Dongen is klein genoeg om een dorp te blijven en 

voldoende groot om alle voorzieningen te kunnen 

bieden. Goede en ruim opgezette woongebieden 

gegroepeerd rond een dynamisch centrum waarin 

een scala aan winkelvoorzieningen met voldoende 

gratis parkeergelegenheid in de directe nabijheid.


Grenzend aan Dongen het mooie groene dorp 's 

Gravenmoer dat sinds 1997 bij Dongen hoort.
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50% 50%

Leeftijd

Huishouden

Koop / huur

Buurtinformatie - Dongen / West 2

man vrouw

1,2 per huishouden
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Statistieken



Kanters Garantiemakelaars

Bent u na het inzien van deze brochure nieuwsgierig geworden naar deze woning, dan nodigen wij u graag uit om 

contact op te nemen met Kanters Garantiemakelaars, 0162 - 31 55 51

U bent welkom op kantoor:


ma t/m vr: 9.00u tot 12.30u en van 13.30u tot 17.30u.  Zaterdag van 10.00u tot 13.00u.

Contact
Wij zijn bereikbaar via: 


- Tel. 0162 - 31 55 51

- info@kanters.net

- www.kanters.net

Adresgegevens
Kanters Garantiemakelaars

Monseigneur Poelsstraat 9, 5103 BD Dongen

Kijketalage: Hoofdstraat 50B, 5121 JG Rijen

Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet altijd voorkomen dat de informatie 

enigszins afwijkt van hetgeen u in of rond de woning ziet of heeft gezien. Dit kan met name gelden voor 

(bouw)tekeningen, schetsen, afmetingen en maatvoeringen. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 





Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Vraagprijzen zijn kosten 

koper. Alle verstrekte informatie dient u in het kader van het BW niet te beschouwen als een aanbod, doch als 

uitnodiging om in onderhandeling te treden. Voor een eventuele vermelding van onjuiste gegevens aanvaarden wij geen 

enkele aansprakelijkheid.

17


Kijk op www.kanters.net



Aantekeningen
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Aantekeningen
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Heeft u interesse in

Leliestraat 11?

Neem contact met ons op voor meer informatie.
Bel 0162 - 31 55 51 of mail naar info@kanters.net

Monseigneur Poelsstraat 9

5103 BD Dongen

Nederland

Tel. 0162 - 31 55 51

info@kanters.net

www.kanters.net


