
 

Twee appartementen te huur 

Mathildastraat 31 en 31E in Oosterhout 

Ligging 

De appartementen zijn gelegen aan de Mathildastraat in het centrum van Oosterhout nabij 

winkelcentrum Arendshof, het busstation en het Slotpark. De snelwegen A27 en A59 zijn snel 

bereikbaar waardoor steden zoals Breda en ‘s Hertogenbosch binnen handbereik liggen.    

Appartementen  

Het gebouw wordt getransformeerd naar 6 appartementen die variëren in grootte tussen circa 

39 en 73m². Op de begane grond komen 4 appartementen met één slaapkamer. De apparte-

menten op de verdiepingen hebben twee slaapkamers. Ieder appartement heeft een berging 

in de kelder en er is een aparte afsluitbare ruimte voor alle fietsen. Er is geen lift aanwezig.  

De appartementen op de begane grond delen een binnentuin die toegang biedt tot de entree 

van de appartementen. De appartementen op de 1e en 2e verdieping hebben een eigen 

privé-buitenruimte in de vorm van een balkon. De appartementen beschikken over een open 

keuken met ruimte voor het aansluiten van een vaatwasser. De badkamers zijn voorzien van 

toilet, vaste wastafel en douche. 

Parkeren is mogelijk op de openbare weg middels een parkeervergunning. De kosten voor 

deze vergunning zijn € 3,10 per maand (tarief 2020). Deze is aan te vragen bij de gemeente 

Oosterhout zie https://www.oosterhout.nl/gemeentewinkel/parkeervergunning-bewoners/. 

Huurprijzen 

adres verdieping huurprijs voorschot 
servicekosten 

voorschot ver-
bruikskosten* 

ligging 
balkon 

Mathildastraat 31E 1e woonlaag € 655,83 € 52,97 € 115,00 zuiden 

Mathildastraat 31 2e woonlaag € 651,85 € 52,97 € 115,00 zuiden 
 
*hierin is een voorschot voor stook/elektra/water inbegrepen. 

Toewijzing en oplevering 
Deze twee appartementen worden verhuurd op basis van passend toewijzen. Of u daad-

werkelijk in aanmerking komt voor een aanbieding is afhankelijk van uw inschrijfduur bij Klik 

voor Wonen, uw huishoudgrootte en uw inkomen. De kandidaten die een aanbieding 

ontvangen kunnen het appartement bezichtigen. De prognose voor de oplevering van deze 

appartementen is de eerste week van januari 2021.  

 

Klantenservice@thuisvester.nl □ www.thuisvester.nl □ 085 20 20 777  
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