


Hoek Gijsbrecht van Amstelstraat

Vosmaerlaan 37
1215 ED  Hilversum

Vraagprijs € 935.000,- k.k.

Middenin het populaire Hilversum-Zuid, gelegen
aan een verkeersluwe laan, bieden wij aan deze in
zeer goede staat van onderhoud verkerende
robuuste helft van een dubbele villa (195 m²!)
met oprit voor meerdere auto’s, garage en
heerlijke zonnige tuin.

Hilvertsweg 74

1214 JJ  Hilversum
035-6252070

info@vanvulpenroozenburg.nl
www.vanvulpenroozenburg.nl



De ligging van dit in 1939 gebouwde woonhuis is ideaal; op

loopafstand vindt u vele voorzieningen zoals scholen, winkels

(het gezellige winkelgebied van de Gijsbrecht van Amstelstraat

en Winkelcentrum Heigalerij met o.a. Albert Heijn), openbaar

vervoer en natuur (Hoorneboegse heide, het Coversbos en de 

Loosdrechtse Plassen) maar ook gunstig ten opzichte van de

uitvalswegen richting Amsterdam en Utrecht.

Het woonhuis is door de huidige eigenaren altijd met  veel liefde

bewoond en zeer goed onderhouden. In 2014 is de woning geheel

in stijl gerenoveerd en uitgebouwd door De Brouwer Binnenwerk

interieur architecten (https://www.debrouwerbinnenwerk.nl)

met een herkenbare stijl van prachtige materialen en kleurkeuzes

(Wall Street Journal: ‘Jan-Evert de Brouwer één van de

smaakmakers op gebied van interieurarchitectuur in het Gooi’).

Daarnaast heeft de woning nog veel van de originele details die

de woningen uit deze tijd zo gewild maken.

Indeling:

Begane grond:  entree, vestibule, ruime lichte hal met fraaie

stalen taatsdeuren naar de woonkamer. De hal is voorzien van

ruime inbouw garderobekasten, modern toilet met fontein,

trapopgang (met glas-in-lood ramen) en toegang tot de provisie/

wijnkelder (wijnrekken voor ca. 600 flessen), zeer ruim

opgezette, L-vormige woon-/eetkamer met een hoogrendement

Kal-fire houthaard, fraaie houten vloer (eiken “Hongaarse Punt”)

en openslaande deuren aan de voor- en achterzijde.

In 2014 zeer exclusieve op maat gemaakte keuken met alle

apparatuur van het merk Gaggenau (toplijn 400-serie),

waaronder grote combi-stoomoven, bakoven en warmhoudlade,

natuurstenen bladen “Gris Fousana” op aanrecht en kookeiland.

In de keuken een prachtige antieke estrikken vloer. De beneden

verdieping is voorzien van fraaie Modular inbouwspots.

Eerste verdieping: lichte ruime overloop met glas-in-lood ramen,

hoofdslaapkamer aan de achterzijde met toegang tot balkon,

tweede ruime kamer met vaste kasten, derde goed bemeten

slaapkamer, royaal opgezette, complete badkamer met

vloerverwarming, vrijstaand bad, inloopdouche met Bisazza

glasmozaïek, dubbele wastafel en toilet.

Tweede verdieping:  zeer ruime voorzolder (thans in gebruik als

slaapkamer) met twee dakkapellen, zeer ruime slaapkamer met

hoge opengewerkte kap en bergkast met c.v.-opstelling (Nefit

Trendline HRC30 aquapower 2017). De mogelijkheid bestaat om

meerdere kamers en een badkamer te creëren. Ruime vliering.

Tuin: door Van Dijk Tuinen aangelegde tuin (2014) naar een

ontwerp van tuinarchitect Andrew van Egmond

(https://andrewvanegmond.com). Zowel in voor- als achtertuin

bevinden zich zonnige terrassen. Tuin is voorzien van verlichting 

en beregeninginstallatie met timer. Verwarmde garage met

nieuwe op maat gemaakte houten deuren, aansluitingen voor

wasmachine en droger (op separate groepen).
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Tuinbeplanting  X
Buitenverlichting  X
Kasten in garage/berging  X
Beregeningssysteem inclusief timer  X
Alarminstallatie      X
Rookmelders  X
Gordijnrails  X
Gordijnen/vitrages      X
Verosol plissé Twin: begane grond 5x      X
Luxaflex: begane grond 1x  X
Vliegenhorren  X
Rolgordijnen  X
Vloerbedekking, te weten:
- parket-/laminaatvloer  X
- plavuizen  X
Warmwatervoorziening, te weten
- C.V.-ketel met toebehoren  X
Kal-fire liftdeur houthaard  X
Schilderij ophangsysteem  X
Mechanische ventilatie  X
Gaggenau keukenapparatuur, te weten:
- gaskookplaat, inbouw koelkast, warmhoudlade  X
- onderbouw vriezer, combi-stoomoven, bakoven  X
- vaatwasser  X
Inbouwverlichting / dimmers, te weten:
- (inbouw)spots begane grond, kelder  X
Opbouwverlichting, te weten:
- wandlamp begane grond  X
Losse kasten, boeken-, legplanken, te weten: 
- wijnrekken en voorraad planken kelder  X
Toiletaccessoires (toiletrolhouders)  X
Badkameraccessoires, te weten:  X
- handdoekhouders, glazen legplanken, kledinghaken  X

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







































Bouwjaar: 1939

Type woning: helft van dubbele villa

Woonoppervlakte: 195 m²

Perceeloppervlakte: 339 m²

Garage 17 m², provisie-/wijnkelder 6 m²

Onder architectuur aangelegede zonnige tuin















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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