
Te huur: 
St Annastraat 9, 4811 XK  Breda 



Mooi karakteristiek winkelpandje, in de binnenstad van Breda aangeboden. Herbouwd in de 

jaren 80, dus een solide pand met comfort.  

 

Verdeeld over 2 niveaus, ongeveer 20 m2 winkelruimte op straatniveau en een unieke 

ongeveer 20 m2 werkplaats in de kelder.  

De entreeportaal heeft een glazen vloer. Deze geeft zicht op de onder gelegen werkplaats. 

De werkplaats is zo een showroom!  

 

Nu in gebruik als atelier. Nette wanden en klassiek gips plafond: instap klaar!  Met 

kitchenette, wc, glazen entreedeur. Groot breed raam aan de voorzijde. 

 

Gedacht is aan een boetiek, atelier, etc. in afstemming met de branchering van de naast 

gelegen winkels en bedrijfjes. Een andere invulling is zeker mogelijk, zoals een bonbon zaak, 

reclamebureau, praktijk, klein ambachtelijk: ontwerpen, maken en verkopen. 

 

• Onderhoud buiten: Goed 

• Onderhoud binnen: Goed, 

• Uitstraling:  Historisch 

• Ventilatie:  Ja 

• Airco:   Nee 

• Verwarming:  Ja 

• Internetaansluiting : Ja 

• Pand ook als woonhuis: Nee 

• Uitbreidingsmogelijkheden: Nee 



Gelegen aan een sfeervol straatje: de Sint Annastraat, tussen de Grote Markt en het Park 

Valkenberg. In de loop van het station naar de binnenstad.  

 

Als buren heeft u Café Publieke Werken, Yirga waar u kunt eten en drinken, Shaboot 

schoenen, SUDS/ kapper, schoonheidssalon BijDeHand, een edelsmid en nog veel meer! 

 

Beschikbaar per 1 mei 2019. 

Huurprijs: €975,- per maand, vrij van btw 

 



Uit deze tekeningen kunnen geen afmetingen worden opgenomen. Aangegeven maten dienen ter indicatie. 
Maten dienen in het werk gecontroleerd te worden 



Doorsnede van de werkruimte 

Doorsnede van de toegang naar 
de werkruimte en de open entree 
aan de voorzijde 

Uit deze tekeningen kunnen geen afmetingen worden opgenomen. Aangegeven maten dienen ter indicatie. 
Maten dienen in het werk gecontroleerd te worden 



Winkel 



Werkruimte 



Bart Boschma +31 (0)6 42 61 25 35  
bart@mensenomgeving.nl  

 

Voor meer informatie of het maken van 
een bezichtiging, neemt u dan contact op.  


