


Winkelcentrum Seinhorst

Vingboonsstraat 43
1222 JG  Hilversum

Vraagprijs € 237.000,- k.k.

Te renoveren!
Op rustige locatie in Hilversum-Noord en op loop-
afstand van het Mediapark, natuurgebied (Goois 
Natuurreservaat), winkels en openbaar vervoer 
(station Hilversum Mediapark) gelegen geheel te 
renoveren 3-kamerappartement (duplex-woning) 
gelegen op de begane grond met ruime tuin op het 
westen, met achterom en achtergelegen berging. 

Seinstraat 108

1223 DC  Hilversum
Tel. 035-6462288

info@vanvulpenroozenburg.nl
www.vanvulpenroozenburg.nl
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Indeling appartement:
Entree, hal met trapkast en toilet met douche, woon-
kamer aan de voorzijde met gashaard en vaste kast, 
toegang tot slaapkamer met vast kast en openslaande 
deuren naar de tuin, 2e slaapkamer met vaste kast 
tevens aan de achterzijde. Eenvoudige keuken met deur 
naar tuin.

Het betreft een mooie kans om middels renovatie naar 
eigen smaak een heerlijke benedenwoning met fraaie 
tuin te creëren!

Bijzonderheden:
- Woonoppervlakte 39 m²;
- Externe bergruimte 7,4 m²;
- Verwarming middels gaskachel, warm water middels 
geiser;
- Grotendeels kunststof ramen / kozijnen met dubbele 
glas;
- Fraaie en zonnige tuin op het westen;
- Energielabel G.

Tuinbeplanting  X
Buitenverlichting  X
Alarminstallatie 
Rolluiken / zonwering buiten
Gordijnrails  X
Gordijnen  X
Vitrages
Luxaflex
Rolgordijnen
Vloerbedekking, te weten:
- Houten vloer  X
- Laminaatvloer
- Zeil  X
Warmwatervoorziening, te weten
- C.v.-ketel
- Boiler/geiser  X
- Gaskachel  X
Open haard
-
Keukenapparatuur, te weten:
- kookplaat
Inbouwverlichting / dimmers, te weten:
-
Opbouwverlichting, te weten:
- losse (hang)lampen  X
Losse kasten, boeken-, legplanken, te weten: 
Toiletaccessoires  X
Badkameraccessoires
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.
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