


Hoek Gijsbrecht van Amstelstraat

Vermeerlaan 44 A
1213 ED  Hilversum

Vraagprijs € 950.000,- k.k.

In het gewilde Schilderskwartier in Hilversum-
Zuid bieden wij aan deze uitermate sfeervolle 
HELFT VAN DUBBELE VILLA (bouwjaar 1927) 
met vrijstaande schuur, veranda, oprit, voor- en 
achtertuin op het westen. Door de vrije ligging 
van de achtertuin biedt deze veel privacy. De 
woning is gelegen aan een rustige laan die wordt 
gekenmerkt door haar verscheidenheid aan 
woningen en prachtige bomen. 

Hilvertsweg 74

1214 JJ  Hilversum
035-6252070

info@vanvulpenroozenburg.nl
www.vanvulpenroozenburg.nl



Hier kunnen kinderen nog op straat spelen!

Indeling: 
entree, hal, trapopgang, voorraad-/elektrokast met 
toegang naar sta-hoge kelder, toilet met wasbak, ruime 
woon-/eetkamer met moderne gas gestookte open-
haard (Dru, roomdivider), erker en openslaande deuren 
naar de tuin, dichte keuken met aan twee zijden keuken-
blok met diverse luxe inbouwapparatuur (Boretti, 
Siemens, Cooker) en boerendeur naar de tuin.

1e verdieping: 
lichte overloop, hoofdslaapkamer achterzijde met open-
slaande deuren naar balkon en vaste kasten, in 2020 
gerenoveerde badkamer met douche, bad ‘op pootjes’, 
wastafelmeubel en 2e toilet, ruime voorslaapkamer met 
vaste kast, 3e slaapkamer met ingebouwd stapelbed 
(onder de schuine kant), vaste trap naar:

2e verdieping: 
ruime achterzolder in gebruik als chill-ruimte voor de 
kinderen en als thuiswerkplek (evt. om te bouwen tot 
extra slaapkamer), ingebouwde kast met wasmachine & 
droger en vaste trap naar bergzolder met CV-opstelling, 
4e slaapkamer aan de voorzijde. 

Locatie:
De leuke eettentjes en speciaalzaken, zoals Franse 
bakker Le Fournil, wijnkoperij Mijn Hemel, Brasserie 
Mans, ’t Tolhuis, Restaurant Parc, Studio Pasta en nog 
veel meer aan de Gijsbrecht van Amstelstraat vind je 
letterlijk om de hoek! Ook het gezellige centrum van 
Hilversum is op fietsafstand gelegen en daar vind je 
nog veel meer leuks, zoals het fraaie marktplein (Markt 
op woensdag en zaterdag) met Foodhall Mout, de Vue 
bioscoop, Vineria en tapasbar Vida met de gezellige 
stadstuin, theater Gooiland, poppodium de Vorstin, het 
filmtheater, het Hilvertshof, Foyer Restaurant Club Rex, 
Fat Joe’s en veel meer gezelligheid!

Een van de mooiste natuurgebieden van het Gooi met 
o.a. de Hoorneboegse Heide ligt op fietsafstand. Dit 
natuurgebied beslaat maar liefst 24ha waar je heerlijk 
kunt recreëren!
Verschillende (internationale) lagere en middelbare 
scholen alsmede Station Sportpark zijn op loopafstand 
gelegen. Met de auto bevind je je binnen korte tijd op de 
A27 richting Utrecht, Almere, Amersfoort of via de A1 
richting Amsterdam.



blijft
achter

gaat
mee

ter
overnameRoerende zaken

Bijzonderheden:
- woning is v.v. dubbele beglazing, vloerisolatie en
  dakisolatie;
- keuken incl. gehele huiskamer (parket, gashaard,
  plafond en stucwerk) vernieuwd in 2019;
- tuin rondom voorzien van sproei-installatie en
  steigerhouten banken/loungesets;
- garage deels (achterzijde) omgebouwd tot sfeervolle
  veranda incl. hout gestookte openhaard (tevens te
  gebruiken als bbq);
- huur thermostaat Toon / Eneco € 4,50 per maand;
- diepe oprijlaan met ruimte voor meerdere auto’s
- oplaadpaal voor elektrische auto

Zeer leuk gezinshuis in uitermate fijne buurt/laan!

Tuinbeplanting/aanleg/bestrating  X
Buitenverlichting      X
Rookmelders  X
Alarminstallatie / brievenbus  X
(Veiligheids)sloten / overige inbraakpreventie  X
(Klok)thermostaat      X
Gordijnrails      X
Gordijnen      X
Rolgordijnen      X
(Losse) horren/rolhorren  X
Vloerbedekking, te weten:
- Parketvloer  X
- Vloerbedekking   X
Warmwatervoorziening, te weten
- C.v.-ketel  X
Houtkachel / (gas)kachels  X
Keukenapparatuur, te weten:  X
- Boretti gasfornuis   X
- Koel-vries combinatie / afwasmachine  X
- Siemens combi oven / afzuigkap  X
- Kraan icm cooker  X
Inbouwverlichting / dimmers, te weten:
- inbouwspots / dimmers  X
Opbouwverlichting, te weten:
- opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers      X
- losse (hang)lampen     X
Toiletaccessoires  X
Badkameraccessoires  X
Oplaadpunt elektrische auto  X
Tuinhuis/buitenberging / (sier)hek  X
Steigerhouten loungebanken voor, zij en achterzijde      X
Loungebanken -tafels in veranda + verlichting      X
Vlaggenmast(houder)  X
Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar
waarvan eventuele leasecontracten, huurkoop-
contracten of huurcontracten zijn over te nemen
(keukens, open haarden, c.v.-ketels, boilers, geisers):
- Eneco Toon thermostaat      X
Bovenstaande zaken betreffen een selectie van de
meest belangrijke roerende zaken. Een complete
lijst van zaken is te verkrijgen via ons kantoor.































Bouwjaar: 1927

Type woning: Helft dubbele villa

Woonoppervlakte: 128 m² 

Perceeloppervlakte: 251 m²

Energielabel D.











Bijzondere bepalingen
Als er bijzondere bepalingen voor de woning 
gelden, dan worden die aan 
de volgende eigenaar opgelegd. 
U vindt ze in het eigendomsbewijs, 
op te vragen via de makelaar.

Koopakte
Zonder nadere afspraken gelden 
de standaardregels (modelakte NVM, 
Consumentenbonden en Vereniging 
Eigen Huis). De waarborgsom (of 
bankgarantie) is gebruikelijk 10% 
van de koopsom. Eventuele voor-
behouden (bijv. woonvergunning, hypotheek, 
Nationale Hypotheek-
garantie) worden vermeld. 
Aanvullende clausules uit de brochure 
worden opgenomen in de koopakte.

Gunning
De verkoper heeft het recht het object te 
gunnen aan de gegadigde van zijn keuze.

Nauwkeurigheid
De beschikbare gegevens (bedragen, 
belastingen, jaartallen, omschrijvingen etc.) 
zijn zo nauwkeurig mogelijk bepaald, maar 
soms verkregen door mondelinge informatie 
of uit het geheugen opgediept. De koper 
heeft onderzoeksplicht naar alle zaken die 
voor hem van belang zijn en kan zich nimmer 
beroepen op onbekendheid 
met feiten die hij zelf had kunnen waarnemen 
of die kenbaar waren uit openbare registers. 
De makelaar kan u verwijzen naar de 
desbetreffende instanties.

Informatie
De documenten liggen bij de makelaar ter 
inzage en kunnen naar u verzonden worden. 
De informatie wordt aan meer personen 
verstrekt. Aan de gegevens kunnen geen 
rechten worden ontleend. 
Naar aanleiding van deze aanbieding 
kunt u een bod uitbrengen op dit object.

Van Vulpen & Roozenburg is de 
nummer 1 makelaar van Hilversum. 
In bestaande bouw én in nieuwbouw. 
We kennen werkelijk elke straat, 
weten wat er gebeurd is en wat er 
nog te gebeuren staat. We staan 
aan de voet van nieuwe projecten. 

En van die voorkennis profiteert u 
als klant. Omdat we oprecht adviseren, 
stevig voor u onderhandelen en alles 
voor u regelen waar u niet aan dacht 
of wilde denken. 

Bel ons gerust, of stap binnen bij ons 
op de Gijsbrecht of op Seinhorst.
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