


Hoek Gijsbrecht van Amstelstraat

Mauritslaan 34
1211 KA  Hilversum

Vraagprijs € 985.000,- k.k.

In een zeer geliefde en rustige laan op een 
prachtige locatie ligt deze zeer fraaie monu-
mentale helft van een dubbele villa uit 1909 in 
Jugendstil bouwstijl (Architect J. Roodenburgh) 
met ruime oprit, zijschuur en omliggende zonnige 
tuin. Deze woning is onder buitengewoon rijk 
gedetailleerde architectuur gebouwd en bijna 
alle karakteristieke stijlkenmerken zijn nog aan-
wezig of waar nodig gerestaureerd.  

Hilvertsweg 74

1214 JJ  Hilversum
035-6252070

info@vanvulpenroozenburg.nl
www.vanvulpenroozenburg.nl



Een fijne en rustige buurt met veel gezinnen en alle 
voorzieningen op loop-/en fietsafstand waar onder: 
het centrum, het Stadspark ‘de oude haven’, de winkels 
van de Gijsbrecht van Amstelstraat, diverse scholen 
(waaronder de internationale school), het Corversbos, 
de roei- en watersporthaven aan het Hilversums kanaal 
en het NS-station waar de intercity je in 20 minuten in 
Amsterdam brengt. 
 
De leefruimtes van de woning zijn licht door een 
gunstige ligging en lichtinval. Authentieke details en 
karakteristiek materiaalgebruik zorgen voor veel sfeer 
en warmte in de woning. De ruime slaapkamers zijn ook 
zeer geschikt als werk- of studeerruimte. 
 
De woning is met veel aandacht onderhouden. 
Het woonoppervlak is 173 m² en de perceelgrootte is 
299 m². De woning heeft een tuin aan drie zijden met 
heerlijke zonnige ligging. Een beschutte voortuin, een 
zijtuin met een oprit voor meerdere auto’s die doorloopt 
tot aan de schuur die als fietsenstalling wordt gebruikt. 
De heerlijke groene achtertuin biedt veel terrasruimte 
en privacy met diverse zon- en schaduwplekken.  

Indeling:  

Begane grond:  
entree, fraaie vestibule met halfronde (glas-in-lood) 
raampartij, originele lambrisering en ornamenten, hal 
met marmeren vloer en trapopgang, toilet met authen-
tiek fonteintje, ruime kelder, woonkamer en suite en 
lichte serre aan de voorzijde met openslaande deuren 
naar de zonnige voortuin, teakhouten parketvloer, hoge 
stucplafonds, twee originele marmeren schouwen, 
paneeldeuren en openslaande deuren naar de besloten 
achtertuin, ruime en lichte (dichte) keuken met deur 
naar de tuin.  
  
Eerste verdieping:  
Via het fraaie trappenhuis, met daklicht, bereikt u de 
overloop, lichte slaap- of werkkamer (zuid) aan de voor-
zijde met fraaie halfronde raampartij met glas-in-lood 
bovenlichten en openslaande deuren naar het balkon, 
slaapkamer aan de achterzijde met originele schouw, 
beide kamers hebben vaste kastruimte (en doorloop  
tussen beide kamers met extra kastruimte), derde 
slaap-/werkkamer, badkamer met ligbad op pootjes 
(tevens douche), wastafel en openslaande deuren naar 
het balkon aan de achterzijde, separaat toilet en inge-
bouwde kast op overloop. 
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Tweede verdieping:  
Ruime overloop met wastafel, opstelling wasmachine, 
droger en c.v. ketel (Nefit 2017), 2 ruime en lichte slaap-
kamers met kantelramen waarbij de balken van de dak-
constructie mooi zijn geïntegreerd met het stucwerk. 
Het gehele dak is geïsoleerd. 
 
Kortom een bijzonder sfeervolle gezinsvilla in een fijne 
omgeving! 
 
Bijzonderheden: 
 
- Gemeentelijk monument; 
- Bijna alle originele details zijn bewaard gebleven 
   of gerestaureerd; 
- 4 ruime slaapkamers en 5e kleine slaapkamer; 
- Slaapkamers groot genoeg om als werkruimte 
   te dienen; 
- Veel ingebouwde kastruimte; 
- Ruime kelder; 
- Heerlijke zonnige tuin met veel privacy; 
- Oprit met parkeerruimte voor meerdere auto’s; 
- Zijgevel met originele spouwmuur.

Tuinbeplanting  X
Buitenverlichting  X
Alarminstallatie 
Rolluiken / zonwering buiten
Gordijnrails  X
Gordijnen      X
Vitrages
Luxaflex	 	X
Rolgordijnen  X
Spiegels met omlijsting boven alle schouwen (3 stuks)  X
Vloerbedekking, te weten:
- Parketvloer  X
- Laminaatvloer
- Tapijt  X
Warmwatervoorziening, te weten
- C.v.-ketel  X
- Boiler voor warm water in de keuken  X
-
Keukenapparatuur, te weten:
Afwasmachine      X
Oven en fornuis unit      X
Inbouwspots  X
-
Opbouwspots  X
Losse (hang)lampen    X
Kelderplanken + houten geraamte  X
Kast en planken 1e verd. voorkamers  X
Toiletaccessoires
Badkameraccessoires: kastje badkamer    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):

Overige zaken:

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





































Bouwjaar: 1909

Type woning: Helft van dubbele villa

Woonoppervlakte: 173 m²

Perceeloppervlakte: 299 m²















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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