


Hoek Gijsbrecht van Amstelstraat

Van Hoornstraat 51
1215 GK  Hilversum

Vraagprijs € 745.000,- k.k.

Een ruime karakteristieke jaren ’30 hoek-
woning met een fijne diepe tuin op een rustige 
locatie in de gewilde en kindvriendelijke wijk 
Staatsliedenkwartier, vlakbij diverse voor-
zieningen zoals de gezellige winkelstraat ‘De 
Gijsbrecht’, diverse scholen, natuur en uitvals-
wegen naar Amsterdam en Utrecht. 

Hilvertsweg 74

1214 JJ  Hilversum
035-6252070

info@vanvulpenroozenburg.nl
www.vanvulpenroozenburg.nl



De royale eengezinswoning is de afgelopen jaren vol-
ledig gerenoveerd, aangepast aan de moderne tijd, 
energiezuinig en comfortabel. Met zijn slimme en 
complete inrichting biedt het huis en de tuin veel ruimte 
waar je direct van kunt genieten. 

De woning heeft 10 zonnepanelen (3000 Wp), vloer- en 
dakisolatie, dubbel glas en thermostaatknoppen op alle 
radiatoren. 
Tevens is de woning volledig voorzien van LED verlich-
ting met dimbare, warme, sfeervolle LED inbouw-
verlichting in woonkamer en keuken. 

Indeling: entree, gang, modern toilet met wasbakje, 
L-vormige woon-/eetkamer met erker aan de voorzijde 
en openslaande deuren naar de tuin, moderne open 
keuken (2021) v.v. luxe inbouwapparatuur. 
 
1e verdieping: overloop, grote slaapkamer voorzijde met 
een op maat gemaakte kast over de volledige breedte 
met greeploze deuren en kastinrichting, 2e ruime slaap-
kamer achterzijde met vaste kasten en openslaande 
deuren naar balkon, 3e slaap-/werkkamer, separaat 
2e toilet, moderne badkamer met ligbad, douche en 2 
wastafels. 
 
2e verdieping: voorzolder met vlizotrap naar bergzolder, 
waskamer, 2 ruime slaapkamers. 
 

Bijzonderheden: 
- Energielabel C; 
- De grote slaapkamers op de 1e verdieping en één    
   slaapkamer op de 2e verdieping zijn   
   v.v.  geluidwerende voorzetwand naar buren voor een  
   ongestoorde nachtrust zonder contactgeluid; 
- De vloeren op alle verdiepingen zijn voorzien van 
   stevige, vlakke ondervloeren; 
- De hele woning is v.v. geaarde stopcontacten met extra   
   ingebouwde  kinderbeveiliging; 
- Netwerkaansluiting op de 1e verdieping; 
- In de woonkamer op 4 punten speakeraansluitingen; 
- Slimme, energiezuinige en vraaggestuurde ventilatie,  
   iedere verdieping eigen afzuiging met  eigen sensoren  
   (Co2, vocht) en bediening; 
- Slimme thermostaat; 
- Alle buitendeuren en keukenraam voorzien van 
   inbraakwerende sluitingen; 
- Electrische bedienbare zonwering over de breedte van   
   de woning aan de voor- en  achterzijde; 
- Kwaliteits keuken uit 2021met luxe Siemens en Bosch 
   inbouwapparatuur en Quooker; 
- Groepenkast in 2021 uitgebreid naar 14 groepen en 
   voorbereid op warmtepomp; 
- Waskamer 2e verdieping is voorbereid om douche en 
   toilet aan te brengen; 
- Nette stofvrije vliering met grote opbergruimte; 
- Buitenschilderwerk professioneel uitgevoerd in 2018; 
- Keuken, toilet en gang parterre v.v. vloerverwarming 
   (2021).
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Tuin: 
- Bloemrijke, groene tuin met diverse fruitplanten
  (appel,  braam, bes, pruim en framboos) en  een kleine, 
   verhoogde vijver; 
- Zonnige diepe achtertuin op het oosten met een extra 
   zonneterras aan de achterzijde  voor de          
   (na)middagzon; 
- Bestrating aangelegd in 2020 met goede afwatering; 
- Slimme tuinverlichting (LED) met schakelprogramma
   en  automatisch dimstand. Ook via app te bedienen.  
- Stopcontacten en waterkranen in de voor- en    
   achtertuin. 
 
Kortom een heerlijk zeer goed verbouwde en onderhou-
den hoekwoning op een zeer prettige gewilde locatie!

Tuinbeplanting  X
Buitenverlichting  X
Alarminstallatie 
Zonwering buiten  X
Gordijnrails  X
Gordijnen      X
Vitrages
Luxaflex	 	X
Rolgordijnen
Vloerbedekking, te weten:
- Parketvloer  X
- Laminaatvloer
- Tapijt  X
Warmwatervoorziening, te weten
- C.v.-ketel
- Boiler/geiser
Open haard
Keukenapparatuur, te weten:
Oven en magnetron  X
Inductieplaat  X
Quooker  X
Afzuigkap  X
Koelkast  X
Inbouwspots  X
Losse (hang)lampen    X
Opbouwverlichting, te weten:
TV meubel en hangende wandkast woonkamer      X
Hangkast wasruimte  X
Schilderij ophangsysteem  X
Toiletaccessoires  X
Badkameraccessoires  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:
Zonnepanelen  X
Voorzetramen WC en trapkast  X
Fietsenstandaards    X
Houten hangkast met werkblad aan schuur    X
Bovenstaande zaken betreffen een selectie van de
meest belangrijke roerende zaken. Een complete
lijst van zaken is te verkrijgen via ons kantoor.





































Bouwjaar: 1936

Type woning: Hoekwoning

Woonoppervlakte: 126 m²

Perceeloppervlakte: 212 m²

Energielabel C











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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