


Hoek Gijsbrecht van Amstelstraat

Pieter de Hooghlaan 32
1213 BV  Hilversum

Vraagprijs € 1.495.000,- k.k.

Gelegen in het gewilde ‘Schilderskwartier’ in 
Hilversum-Zuid bieden wij aan deze robuuste, 
fraai onderhouden en uitgebouwde hoekvilla 
(1927) met zonnige achtertuin op het westen, 
oprit voor 3 auto’s en unieke zeer degelijk 
gebouwde praktijkruimte van ca. 40 m². 
Kortom, een heerlijk instap-klaar gezins-
huis in een gezellige, kinderrijke woonwijk in 
Hilversum-Zuid.

Hilvertsweg 74

1214 JJ  Hilversum
035-6252070

info@vanvulpenroozenburg.nl
www.vanvulpenroozenburg.nl



Deze ruimte is toegankelijk middels eigen opgang en 
entree via zijpad, heeft zijn eigen aansluitingen en is 
bestemd voor multifunctionele doeleinden en/of te 
betrekken bij de hoofdwoning. 
Het huis is voorzien van 5 slaapkamers, 2 badkamers 
en een sta hoge kelder. De achtertuin is vrij gelegen 
en biedt daarmee veel privacy. De woning is gelegen 
aan een rustige brede laan met verzorgd plantsoen 
die wordt gekenmerkt door haar verscheidenheid aan 
woningen en royale afstand naar de tegenoverstaande 
woningen.  

Indeling:   
Entree, vestibule, ruime hal voorzien van parketvloer 
welke toegang geeft tot het moderne toilet met fontein-
tje, ruime L-vormige en uitgebouwde woon-/eetkamer 
en suite met erker, fraaie hoge plafonds, kalkzand-
stenen open houthaard en openslaande deuren naar de 
zeer zonnige achtertuin waar zomers de gehele dag de 
zon toetreedt. Via de achterkamer alsmede via de hal 
bereikt u de uitgebouwde open eetkeuken voorzien van 
diverse inbouwapparatuur, vloerverwarming en 2e paar 
openslaande deuren naar de achtertuin. Via de keuken 
bereikt u de bijkeuken (voormalig garage) welke is voor-
zien van aanrechtblad met vaste kasten waarin zich o.a. 
de wasmachine-/drogeropstelling bevind. 
Via de bijkeuken bereikt u de informele vestibule met 
ruimte voor garderobe, bergruimte en toegang tot de 
bergvliering met dubbele C.V. opstelling voor zowel de 
woning als de praktijkruimte.  

1e verdieping:  trapopgang middels statige bordestrap 
langs de glas-in-lood ramen uitkomend op de ruime 
overloop met toegang tot alle slaapvertrekken en het 
2e separate toilet met fonteintje, hoofdslaapkamer 
achterzijde met vaste kast en openslaande deuren 
naar het balkon, 2e ruime slaapkamer met vaste kast, 
3e goed bemeten slaapkamer aan de achterzijde met 
open-slaande deuren naar het balkon, gemoderniseerde 
badkamer voorzien van ligbad, separate douche, 
dubbel wastafelmeubel, handdoek-radiator en elek-
trische vloerverwarming. 
Deze gehele verdieping is recent voorzien van nieuw 
inwendig schilderwerk. 
 
2e verdieping: overloop, 4e en 5e slaapkamer welke
beiden zijn voorzien van een dakkapel en Velux dak-
raam, badkamer met douche, wastafel, toilet en elek-
trische vloerverwarming.  
 
3e verdieping: bereikbaar middels vaste trap naar de 
bergruimte met Velux dakraam welke extra daglicht 
verzorgd op de overloop. 

Praktijkruimte: entree via zijpad langs de woning, hal, 
toilet met fonteintje, gang met vaste kast en toegang tot 
de hoofdruimte met toegangsdeur naar de achtertuin, 
hardhouten pui met dubbele beglazing. 
Deze ruimte is voorzien van airconditioning, eigen 
meterkast en C.V. ketel. 



blijft
achter

gaat
mee

ter
overnameRoerende zaken

Een heerlijk gezinshuis met riante multifunctionele 
praktijkruimte gelegen op korte afstand van de gezel-
lige winkelstraat “De Gijsbrecht” met vele leuke 
speciaal-zaken zoals Le Fournil, wijnkoperij Mijn Hemel, 
Brasserie Mans, Studio Pasta en slagerij De Kroes.  
Op 5 minuten loopafstand bereikt u het bos via de 
Holleweg welke leidt tot het uitgestrekte natuurgebied 
“de Hoorneboegse heide” van maar liefst 24ha. Mocht 
je naast het bos en heide ook van watersporten houden 
dan ben je in een kwartiertje in Loosdrecht, de water-
tuin van midden Nederland.  
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. 
 
Bijzonderheden: 
- woonoppervlak 250 m².  
- royale karakteristieke gezinshoekvilla met veel ruimte
   en zeer zonnige achtertuin; 
- uniek bijgebouw welke kan dienen als o.a. praktijk-
   ruimte/ au pair verblijf/ hobbyruimte;
- gelegen op centrale, rustige en kindvriendelijke locatie; 
- uitstekend onderhouden; 
- recent binnen-/buitenschilderwerk; 
- automatische groepenkast (woning) met 24 groepen
   en 6 aardlekschakelaars;  
- oprit voor meerdere auto’s. 

Tuinaanleg / bestrating / beplanting  X
Buitenverlichting / armaturen    X
(Voordeur)bel  X
(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie  X
Rookmelders / (klok)thermostaat  X
Zonwering buiten      X
Gordijnroedes voorkamer beneden+hoofdslaapkamer    X
Gordijnen    X
Vitrages    X
Vouwgordijnen/bij geen interesse gaat het mee/overleg  X
(losse) horren / rolhorren  X
Vloerbedekking, te weten:
- Parketvloer / vloerbedekking  X
- houten vloer(delen) / plavuizen  X
Warmwatervoorziening, te weten
- C.v.-installatie  X
Open haard / (gas)kachels  X
-  designradiator(en)  X
Keukenapparatuur, te weten:
- alles blijft/bij geen gebruik: overleg om mee te nemen  X
- keukenkasten blijven / bij sloop overleggen  X
Verlichting / dimmers, te weten:
- inbouwspots / dimmers  X
- opbouwspots / armaturen / lampen / dimmers    X
- losse (hang)lampen / tuinlampen    X
Toiletaccessoires  X
Badkameraccessoires  X
- bij geen interesse: kasten (hoge kast/kasten wastafel)  X
(in overleg mee)
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):
Overige zaken:
- Tuinhuis / buitenberging  X
- Kasten/werkbank in tuinhuis/berging  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: Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 250 m²

Perceeloppervlakte: 518 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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