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Aan de Nieuwe Ginnekenstraat 30-32 zijn 8 luxe appartementen 
gerealiseerd, van 75 tot 150m2. 

De appartementen liggen op een uitstekende locatie in het centrum 
van Breda aan de Nieuwe Ginnekenstraat, de straat die zich kenmerkt 
door het gevarieerde aanbod van speciaalzaken in detailhandel,  
horeca en huisvesting in het hogere segment.
 
De appartementen hebben een eigen tuin, terras of balkon en 
het complex beschikt daarnaast over een gemeenschappelijke 
tuin (stadspark) van ca. 600m2. Het hele complex is duurzaam 
gerealiseerd en heeft energielabel A, is gasloos en is voorzien van 
houtlook PVC vloer met zowel vloerverwarming als vloerkoeling. 

Alle appartementen hebben een eigen berging en er worden overdekte 
parkeerplaatsen aangeboden op een afgesloten binnenterrein aan de 
Wilhelminastraat, gelegen op 500m van het object.

8 luxe 
appartementen 2 kelders

3 verdiepingen

1 lift

600 m2 

gemeenschappelijke tuin

8 P-plaatsen  
op loopafstand
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App. 1: begane grond 
74,3 m2 + terras 39 m2

App. 2: begane grond 
73 m2 + terras 17 m2

Plattegronden
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App. 3: begane grond 
75,6 m2 + terras 19 m2 + kelder 20 m2

App. 4: begane grond 
147,4 m2 + terras 100 m2 + patio 13 m2

Plattegronden
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Plattegronden

App. 5: 1e verdieping
99,2 m2 + balkon 24,5 m2 + 1,2 m2 (voorzijde)

App. 6: 1e verdieping
92,2 m2 + balkon 22,5 m2 + 1,2 m2 (voorzijde)



Plattegronden
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App. 7: 2e verdieping
80 m2 + balkon 4,5 m2 + 1,2 m2 (voorzijde)

App. 8: 2e verdieping
72,5 m2 + balkon 4,5 m2 



Impressie tuin
Gezamenlijke tuin
Onze tuinarchitect zorgt 
voor een stijlvol tuinontwerp 
waarbij rekening wordt 
gehouden met beschikbare 
ruimte (600 m2), ligging van 
de tuin, zon en het beoogde 
gezamenlijk gebruik. 

Deze tuin wordt professioneel 
onderhouden.
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