


Hoek Gijsbrecht van Amstelstraat

Moerbeilaan 36
1214 LW  Hilversum

Vraagprijs € 995.000,- k.k.

Dozen uitpakken en wonen!

Ben je op zoek naar een perfect gerenoveerde 
hoekwoning op een ruim perceel met parkeer-
gelegenheid op eigen terrein en garage?

Deze goed geïsoleerde woning aan de 
Moerbeilaan 36 is dan een uitgelezen kans om je 
woonwensen uit te laten komen.

Hilvertsweg 74

1214 JJ  Hilversum
035-6252070

info@vanvulpenroozenburg.nl
www.vanvulpenroozenburg.nl



De Moerbeilaan is een mooie brede en kindvriendelijke 
laan gelegen in Hilversum-Zuid. 

Hier spelen kinderen nog op straat!

Direct om de hoek ligt de Kastanjevijver en aan de 
andere kant loopt u zo vanuit de laan de Kolhornse 
Heide op. 

De Kolhornse Heide maakt onderdeel uit van het Goois 
Natuurreservaat, een prachtige omgeving om te
wandelen en fietsen.

Fietsend richting het centrum van Hilversum bereikt 
u binnen enkele minuten de gezellige winkelstraat 
‘Gijsbrecht van Amstelstraat’ waar een keur aan 
ambachtswinkels zoals de Franse bakker, delicatessen 
zaken, modewinkels maar ook winkels als Albert Heijn, 
Bruna en Hema gevestigd zijn.

Uitvalswegen naar de A27 en de provinciale weg N201, 
het NS-station Hilversum-Sportpark en voorzieningen 
als scholen en sportscholen zijn eveneens nabij.
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Indeling

Begane grond: 
entree, hal, toegang naar provisiekelder, modern toilet, 
L-vormige woon-/eetkamer en suite met erker aan de 
voorzijde en openslaande deuren naar de tuin, moderne 
open keuken met inbouwapparatuur.

1e verdieping:
lichte overloop (zijraam), moderne badkamer met 2e 
toilet, ligbad, inloopdouche en dubbele wastafel, hoofd-
slaapkamer aan de achterzijde met balkon, 2e ruime 
slaapkamer aan de voorzijde, 3e slaapkamer, vaste trap 
naar:

2e verdieping: 
lichte overloop met wastafel en wasmachineruimte, 
heerlijke 4e en 5e slaapkamer beide met dakkapel, 
bergzolder.

Kortom een heerlijke plek om je kinderen op te laten 
groeien!

Tuinaanleg/bestrating/beplanting  X
Buitenverlichting  X
Telefoonaansluiting/internetaansluiting  X
Tijd- of schemerschakelaar / bewegingsmelder  X
(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie  X
Rookmelders / (klok)thermostaat  X
Gordijnrails  X
(Rol)gordijnen  X
(losse) horren/rolhorren  X
Vloerbedekking, te weten:
- houten vloer(delen)  X
- pvc vloeren  X
Warmwatervoorziening, te weten
- C.v.-installatie  X
(Gas)kachels  X
Designradiator(en)/afwerking  X
Keukenapparatuur, te weten:
- combi oven/magnetron / afzuiger  X
- koelkast / afwasmachine  X
Inbouwverlichting / dimmers, te weten:
- inbouwspots/dimmers  X
Opbouwverlichting, te weten:
- opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers    X
- losse (hang)lampen    X
Losse kasten, boeken-, legplanken, te weten: 
- kasten    X
Toiletaccessoires (spiegel/borstel+rolhouders    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:
- Tuinhuis/buitenberging / (sier)hek  X
- Kasten/werkbank in tuinhuis/berging    X
Bovenstaande zaken betreffen een selectie van de
meest belangrijke roerende zaken. Een complete
lijst van zaken is te verkrijgen via ons kantoor.



























Bouwjaar: 1950

Type woning: Eengezinswoning

Oppervlakte: 137 m²

Perceeloppervlakte: 278 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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