


Hoek Gijsbrecht van Amstelstraat

Kloosterlaan 152
1216 NT  Hilversum

Vraagprijs € 445.000,- k.k.

Aan de rand van Kerkelanden gelegen ruime, 
goed onderhouden drive-in hoekwoning met een 
heerlijke achtertuin en mogelijkheid wonen en 
werken te combineren, omdat er op de begane 
grond naast de garage ook een grote tuingerichte 
kamer is.  

Hilvertsweg 74

1214 JJ  Hilversum
035-6252070

info@vanvulpenroozenburg.nl
www.vanvulpenroozenburg.nl



De woonkamer en de woonkeuken bevinden zich op de 
eerste verdieping en door de unieke ligging kijkt u zowel 
aan de voor- als achterzijde vrij weg. 
De woning beschikt over 2 slaapkamers op de 2e ver-
dieping (voorheen 3 en eenvoudig terug te brengen tot 
3 slaapkamers), een slaapkamer op de begane grond, 
eigen parkeerplaats aan de voorzijde, inpandige garage 
(20 m²) en zonnige achtertuin.
 
Kerkelanden is een rustige, groene woonwijk aan de 
rand van Hilversum, grenzend aan Loosdrecht. 
Het gemoderniseerde Winkelcentrum Kerkelanden 
bevindt zich op fietsafstand. 
Hier vindt u onder andere supermarkten, drogisterij en 
diverse speciaalzaken. In de wijk zijn diverse voor-
zieningen te vinden, zoals een gezondheidscentrum, 
apotheek, scholen en kinderdagverblijf. 
Verder zijn de uitvalswegen naar o.a. Amsterdam en 
Utrecht, diverse natuurgebieden en de jachthavens van 
Loosdrecht en Kortenhoef zeer nabij.  

Kortom: een fijne woning op een fijne locatie! 

Indeling:  
 
Begane grond: 
- entree, tochtportaal, hal met trapopgang naar de 1e 
   verdieping; 
- tussendeur naar de inpandige garage, toilet met 
   fontein; 
- lichte tuinkamer met toegang tot de diepe achtertuin. 
 
Eerste verdieping: 
- overloop met kastruimte; 
- ruime woonkamer aan de achterzijde van de woning 
   met vanuit de woonkamer uitzicht op 
   de achtertuin en achtergelegen bossage/groen; 
- modern en complete woonkeuken met vrij uitzicht 
   over grasveld voorzijde; 
- de gehele verdieping is voorzien van fraaie PVC vloer. 
 
Tweede verdieping:  
-  overloop, kastenwand, badkamer met dubbel 
   wastafelmeubel, 2e toilet en douche 
   (bereikbaar vanuit hoofdslaapkamer en vanaf 
    de overloop);
- ruime ouderslaapkamer aan de voorzijde;
- aparte waskamer;
- 2e slaapkamer aan de achterzijde.
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Bijzonderheden: 

- de woning is voorzien van dubbele beglazing;  
- zijgevel is recent extra geïsoleerd, energielabel C; 
- unieke vrije ligging en geen inkijk vanuit 
   buurwoningen; 
- ideaal om wonen en werken te combineren met 
  praktijk of kantoor aan huis; 
- garage met overheaddeur; 
- oprit met parkeergelegenheid voor auto; 
- gelegen aan plantsoen met speelfaciliteit voor 
  kinderen.

Verlichting, te weten:
- Losse (hang)lampen    X
- verlichting onder kastjes keuken  X
Losse)kasten, legplanken, te weten:
- kasten slaapkamer voorzijde      X
- kasten, tafel  tuinkamer      X
Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:
- Gordijnrails  X
- Gordijnen en overgordijnen  X
- Vitrages  X
- Lamellen  X
- (Losse) horren/rolhorren  X
Vloerdecoratie, te weten:
- Vloerbedekking  X
- Laminaat  X
Keukenblok (met bovenkasten)  X
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
- Kookplaat en afzuigkap  X
- Combi-oven/combimagnetron  X
- Koel-vriescombinatie  X
- Vaatwasser  X
Toilet met de volgende toebehoren:
- Toiletrolhouder  X
- Toiletborstel(houder)  X
Badkamer met de volgende toebehoren:
- Wastafelmeubel  X
- Toiletrolhouder  X
- Toiletborstel(houder)  X
- Handdoeken stang en ring  X
- zeep, shampoo rekje douche ruimte  X
(Voordeur)bel  X
Rookmelders  X
(Klok)thermostaat  X
Warmwatervoorziening, te weten:
- CV-installatie  X
Screens  X
Zonwering buiten  X
Telefoonaansluiting/internetaansluiting  X
Waterslot wasautomaat    X
Tuinaanleg/bestrating  X
Beplanting  X
Buitenverlichting  X
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder  X
Tuinhuis/buitenberging  X
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging  X

























Bouwjaar: 1971

Type woning: Drive-in hoekwoning

Woonoppervlakte: 123 m²

Perceeloppervlakte: 132 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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