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De huurprijzen van Breda blijven stijgen (2019 1ste halfjaar) 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De druk op de huurwoningmarkt zet 
ook in de 1e helft van 2019 door. In dit 
rapport gaat het om huurwoningen 
waarbij er in de desbetreffende periode 
sprake is geweest van een 
bewonerswisseling. De focus van dit 
rapport ligt op de ontwikkelingen  van 
de huurmarkt in de  
vrije sector waarbij over  de kale, de 
gemeubileerde of  de gestoffeerde          _  
huurprijzen wordt gerapporteerd. 
 

Breda 
Breda is een beetje een vreemde eend in 
de bijt. Ten opzichte van Tilburg, 
Roosendaal, Bergen op Zoom en 
Dordrecht heeft Breda niet méér 
(kennis) industrie, multinationals of 
andere werkgevers met hoog opgeleid 
personeel. Toch zijn de huurprijzen 
hoger en vergelijkbaar met bijvoorbeeld 
Eindhoven. De enige conclusie die we 
daaruit kunnen trekken is, het is goed 
wonen in Breda!  
 

 De gemiddelde huurprijs per vierkante 
meter is met 9,1% gestegen ten opzichte 
van dezelfde periode een jaar eerder, de 
absolute huurprijs met 4,8%.              _  
De gemiddelde huurprijs per m² van een 
woning in de vrije sector komt uit op  
€ 14,24. Er zijn meerdere oorzaken aan te 
wijzen voor de prijsstijging::                          _ 
- te weinig aanbod om aan de vraag te 
voldoen leidt tot prijsdruk.                     _  
- het gestegen aandeel van verhuurde 
nieuwbouwwoningen en de verhuur van 
kleinere woningen (beide hebben een 
hogere vierkante meterprijs) beïnvloeden 
de prijsstijging.                                _                          
  
In totaal zijn in de eerste helft van 2019 in 
de vrije sector 552 woningen verhuurd. Dit 
is bijna gelijk aan het aantal verhuurde 
woningen in de tweede helft van 2018 en 
een lichte stijging van 5,1% ten opzichte 
van een jaar eerder.  
 
 

Figuur 1: Aantal 
verhuurtransacties per 
woningtype (2018 – 2019 
1ste halfjaar) 
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Woonhuis                 Appartement        Appartement 

                 1 slaapkamer      2+ slaapkamers          

 

 

 

€ 1.404,33 
+ 11,2% 
€ 11,69 per m² 
+ 6,9% 

€922,83 
+ 7,2% 
€17,87 per m² 
+ 8,7% 
 

€1.222,77 
+ 3,0% 
€ 14,05 per m² 
+ 7,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Figuur 2: Ontwikkeling gemiddelde oppervlakte (2018 1ste halfjaar – 2019 1ste halfjaar) 

Steeds kleinere woningen 
tegen een hogere m² prijs 
In de eerste helft van 2019 was  
de prijsstijging per m² van de            _                      
appartementen met één slaapkamer 
8,7% ten opzichte van dezelfde periode 
een jaar eerder. Dit kwam uit op €17,87 
per m². Voor appartementen met 2 of 
meer slaapkamers was de stijging 7,4% 
ten opzichte van dezelfde periode een 
jaar eerder. Daarmee staat de prijs per 
m² op dit moment op €14,05. Bij 
woonhuizen gaat het om een stijging 
van 6,9%. Hiervan is de huidige prijs per 
m² €11,69. 
 
De gemiddelde prijs van woonhuizen 
komt uit op €1.404,33 per maand (+11,2%) 
en van appartementen met één 
slaapkamer op €922,83 per maand 
(+7,2%). Appartementen met 2 of meer 
slaapkamers komen uit op €1.222,77 per 
maand (+3%).  

 Voor een gemiddelde huurwoning in 
Nederland moet nu €1.135,- per maand 
betaald worden. Dat is €53,- per maand 
meer dan een jaar geleden, ofwel 4,8% 
meer. De prijsstijging per m² is met 9,1% 
een stuk hoger, wat erop duidt dat er nu 
gemiddeld meer kleinere woningen 
worden verhuurd dan een jaar geleden. 
 

Voor sommige mensen is een kleinere 
woning een specifieke wens, voor andere 
mensen is het de enige optie vanwege de 
wil om op een specifieke (vaak stedelijke) 
locatie te wonen, de stijging van 
grondprijzen, bouwprijzen en uiteindelijk 
ook de huurprijzen. 
 
Hoewel de gemiddelde oppervlakte van 
appartementen bijna ieder halfjaar is 
afgenomen is de gemiddelde oppervlakte 
van woonhuizen juist toegenomen. 
Hierbij gaat het om een gemiddelde 
toename van 2,2m² tot 118,7m² ten 
opzichte van het 1ste halfjaar van 2018. 
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Veel vraag naar gestoffeerde en 
gemeubileerde huurwoningen 
86% van de verhuurde woningen in Breda 
is gestoffeerd of gemeubileerd. Het aantal 
gestoffeerde woningen is in vergelijking 
met het eerste halfjaar van 2018 weinig 
verandert terwijl het aantal 
gemeubileerde woningen sterk is 
toegenomen.  Zo blijkt het aantal 
gemeubileerde appartementen met 34% 
te zijn toegenomen t.o.v. de zelfde periode 
vorig jaar. 
 

 Er is veel vraag naar woningen die  
volledig woonklaar opgeleverd worden. 
Voornamelijk onder expats is de vraag 
groot, deze woningen vinden gretig 
aftrek. Niet alleen de aantallen stijgen 
sterk, ook de huurprijzen per m² zijn de 
afgelopen jaren flink opgelopen. En dan 
voornamelijk in het gemeubileerde 
segment, daar waar veel expats een 
woning vinden. 

   

Figuur 3: Verdeling 
gemeubileerde 
woningen (2019 1ste 
halfjaar) 

Figuur 4: Ontwikkeling 
gemiddelde huurprijs 
per m²  (2018 – 2019 1ste 
halfjaar) 
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WIE IS BRICK’S MAKELAARDIJ? 

Wij zijn een degelijk en betrouwbaar allround makelaarskantoor, met een 
organisatie die staat als een huis! Wij hanteren een sympathieke werkwijze, 
waarbij goed luisteren centraal staat en uw wensen ons uitgangspunt 
vormen. Juist door met u mee te denken, kunnen we per woning bepalen 
wat de beste resultaten zullen geven. 

WILT U UW WONING VERHUREN? 

Brick’s makelaardij vindt een betrouwbare huurder voor een langdurige of 
juist een tijdelijke huur van zelfstandige of onzelfstandige woningen. Brick’s 
Makelaardij heeft ruim 15 jaar ervaring in huis en dus voldoende ervaring om 
te adviseren bij alle verschillende mogelijkheden van woningverhuur. 

UW RENDEMENT, ONZE ZORGEN 

Voor uw vastgoedbelegging heeft u behoefte aan een betrokken beheerder. 
Iemand die in het kader van duurzaam beleggen met uw woningen omgaat. 
Zowel als het gaat om onderhoud en reparatie, maar ook voor de 
tevredenheid van de huurder zodat de huur met een lach wordt betaald. 

VERANTWOORDING 

Brick’s Makelaardij onderzocht alle transacties welke verhuurders/makelaars 
via de website van Pararius in de vrije sector in geheel 2018 en in het 1ste 
halfjaar van 2019 deden. Daarmee is een marktaandeel van circa 50% 
gemoeid. De volgende criteria hebben we wel en niet gebruikt: 

* Alleen de woningen waarbij een bewonerswisseling heeft plaats gevonden zijn 
meegenomen in het onderzoek. 

* Er zijn uitsluitend woningen uit de volgende wijken in het onderzoek meegenomen 
(volgens de indeling van het CBS): 
 - Breda Centrum 
 - Breda Noord 
 - Breda Noord-West 
 - Breda Oost 
 - Breda West 
 - Breda Zuid 
 - Breda Zuid-Oost 

* Uitgesloten van het onderzoek zijn de volgende woningtypes: 
 - Garage 
 - Kamer 
 - Woonboot 
 - Antikraak 
 - Bungalow 
 - Woon-Werkruimte 
 - Studio 
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