


Winkelcentrum Seinhorst

Zuivelpad 23
1221 CG  Hilversum

Vraagprijs € 165.000,- k.k.

Op rustige locatie gelegen tussen de
Eemnesserweg en Larenseweg in. Het
appartement maakt onderdeel uit van het in
2012 gerealiseerde complex “De Melkfabriek”
(beschermd monument), bestaande uit oude
fabriekspanden die zijn getransformeerd tot o.a.
woningen, kantoren en een basisschool. Ondanks
de zeer rustige ligging zijn station en centrum met
alle voorzieningen op loopafstand.

Seinstraat 108

1223 DC  Hilversum
Tel. 035-6462288

info@vanvulpenroozenburg.nl
www.vanvulpenroozenburg.nl



blijft
achter

gaat
mee

ter
overnameRoerende zaken

Moderne, in perfecte staat verkerende studio, op
de 2e en tevens bovenste verdieping gelegen met
een berging in de onderbouw.

Indeling
Entree/hal, bergkast met c.v.-opstelling en
wasmachineaansluiting, meterkast (6 groepen),
badkamer met wastafel, toilet en douche. Lichte
woon-/slaapkamer met openslaande deuren die op het
zuidwesten gericht zijn, open keuken voorzien van een
bar, gaskookplaat, afzuigkap en oven.

De ligging van dit fraaie appartement is op de bovenste
woonlaag, dus geen bovenburen en een fraai,
panoramisch uitzicht over plein en de “Melkfabriek”.

Bijzonderheden:
-gebruiksoppervlakte 36 m²;
-externe bergruimte 2,3 m²;
-gesloten entree met videofoon;
-vloerverwarming;
-centraal verwarmd middels Intergas c.v.-ketel (2012);
-geheel voorzien van een houten vloer;
-geheel geïsoleerd, energielabel A;
-actieve VvE, bijdrage € 91,- per maand;
-verkeert in nieuwstaat!;
-centraal gelegen in nabijheid van centrum en station!

Gordijnrails  X
Gordijnen  X
Vloerbedekking, te weten:
- parketvloer  X
- plavuizen  X
Warmwatervoorziening, te weten
- C.V.-ketel met toebehoren  X
Keukenapparatuur, te weten:
- oven  X
- afzuigkap  X
- gasfornuis  X
- losse koelkast      X
- losse vriezer      X
- 2 barkrukken  X
Opbouwverlichting, te weten:
- eettafellamp      X
Toiletaccessoires  X
Badkameraccessoires:   X
- spiegelkastje  X
- handdoekenhouder  X
Overige zaken:
stellage in de berging  X

Bovenstaande zaken betreffen een selectie van de
meest belangrijke roerende zaken. Een complete
lijst van zaken is te verkrijgen via ons kantoor.





















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.



info@
vanvu

lpenr
oozen

burg.
nl

www.v
anvul

penro
ozenb

urg.n
l

Seins
traat

 108

Winke
lcent

rum S
einho

rst

1223 
DC Hi

lvers
um

035 6
46 22

 88

Hilve
rtswe

g 74

Hoek 
Gijsb

recht
 van 

Amste
lstra

at

1214 
JJ Hi

lvers
um

035 6
25 20

 70


