Familiehuis in het Brediuskwartier

Burgemeester s'Jacoblaan 69
Bussum
burgemeestersjacoblaan69.nl

Algemeen
Perceeloppervlakte:
Bouwjaar:
Aanvaarding:
Vraagprijs:

457 m²
1928
in overleg
€ 1.195.000 k.k.

Bijzonderheden



















Soort woning
Type woning
Woonoppervlakte
Inhoud
Aantal kamers
Aantal slaapkamers
Onderhoud binnen
Onderhoud buiten

herenhuis
2-onder-1-kapwoning
201 m²
776 m³
6
5
goed
goed

Isolatie
Verwarming
Tuin oppervlakte
Tuin kwaliteit
CV merk
CV bouwjaar
CV brandstof
Energielabel
Warm water

gedeeltelijk dubbel glas
cv-ketel
204 m²
normaal
Nefit
2007
Gas
F
cv-ketel

Karakteristiek en indrukwekkend dertiger
jaren huis gelegen in het geliefde
Brediuskwartier met veel authentieke
details zoals glas-in lood, woonkamer ensuite en hoge plafonds.
Een echt familiehuis met 5 slaapkamers,
2 badkamers en veel bergruimte.

Algemeen
Dit charmante jaren '30 huis ligt aan een rustige straat in
het geliefde Brediuskwartier. Het huis is voorzien van
karakteristieke details en heeft een prettige eigentijdse
sfeer. Doodat er maar liefst 5 slaapkamers en 2
badkamers aanwezig zijn is dit echt echt een familiehuis!
Ligging
Gelegen aan een lommerrijke laan en deel uitmakend
van een Beschermde Stads-en Dorpsgezicht.
Bereikbaarheid
Het NS Station Naarden/Bussum ligt op enige minuten
fietsen en van daar vertrekken doorgaans 4 treinen per
uur naar zowel Amsterdam als Utrecht. Een tweetal
opritten van de A1 naar Amsterdam, Almere, Amersfoort
en Utrecht zijn ook snel te bereiken.
Door de verbreding van de A1 is Amsterdam in 20
minuten te bereiken; snel op het werk en snel weer
thuis!
Wonen met kinderen
Op loopafstand liggen verschillende basisscholen en
kinderdagverblijven. Kinderen op middelbare
schoolleeftijd kunnen zelfs lopend naar het Goois

Lyceum. Liever een andere school? Er is een ruime
keuze aan middelbare scholen in Bussum en Naarden.
Sportverenigingen zijn er in Bussum en Naarden in
overvloed en per fiets goed te bereiken: van hockey tot
tennis en van rugby, golf tot zeilen.
En voor de kleintjes is Speelpark Oud Valkeveen iedere
keer weer een feest!
Boodschappen
Op op de nabijgelegen Huizerweg bevinden zich diverse
winkels waaronder een bakker, slager en groenteboer.
In het centrum van Bussum alsmede in Naarden is een
ruime keuze aan supermarkten. Daarnaast heeft
Bussum op donderdag een markt en Naarden op
zaterdagochtend.
Vrije tijd
Bussum wordt omgeven door natuur: op loopafstand
bevindt zich dan ook een groot natuurgebied.
Een avondje uit? Een ruime keuze aan restaurants zijn te
vinden in zowel Bussum als Naarden-Vesting.
Het Filmhuis in Bussum ligt op fietsafstand en heeft een
zeer gevarieerd programma.
Liever naar het theater? Bussum heeft grote Spant en
Naarden heeft het kleine intieme theater De Mess.

Woonkamer
De royale woonkamer en-suite met
zijkamer is voorzien van prachtige
details zoals hoge plafonds,
parketvloer in visgraat en
plafondlijsten.
De openhaard met fraaie schouw
werkt goed en dat is in de donkere
maanden wel heel fijn!
De zijkamer kan gebruikt worden
als tv-kamer of speelkamer en is
voorzien van een deur met toegang
tot het zonnige terras in de
voortuin.

Eetkamer
Door de kamer en-suite is aan de
achterzijde van het huis een
eetkamer ontstaan waar voldoende
ruimte is voor een grote eettafel
om gezellig met de hele familie
aan te eten! Er kan uiteraard ook
buiten gegeten worden, want de
dubbele deuren bieden direct
toegang tot het terras in de
achtertuin.
De open verbinding met de
zitkamer maakt dat dit een prettige
lichte ruimte is.

Woonkeuken
De keuken is via de hal te betreden
en voorzien van een prachtige
nieuwe granito vloer.
De sfeervolle woonkeuken met
eigentijdse inrichting is o.a.
voorzien van een inbouw-oven,
steamer, magnetron, afzuigkap,
quooker, vaatwasser,
inbouwspotjes en designradiator.
Ook niet geheel onbelangrijk; ook
vanuit de keuken is de tuin te
bereiken.

Tuin
Met een royale, kindvriendelijke
voor- zij- en achteruin is er altijd wel
een plekje in de zon te vinden!
De tuin beschikt over een goede oprit
voor meerdere auto's en een
praktische vrijstaande garage met
vliering. De gehele tuin is voorzien
van een sproeiinstallatie.
De voortuin is helemaal ingericht
voor kinderen en is dan ook voorzien
van een ingegraven trampoline, een
rekstok en een speeltoestel met
schommel en speelhuisje.

Masterbedroom
Aan de voorzijde van het huis is de
master-bedroom gesitueerd. Deze
lichte kamer heeft veel ramen en is
daardoor zeer licht.
De kamer is verder voorzien van
een stijlvolle parketvloer en heeft
strak gestuukte wanden.
Erg praktisch zijn de ingebouwde
kasten, hierdoor zijn losse kasten
niet meer nodig!

Slaapkamer 2 en 3
De overige 2 slaapkamers op de
eerste verdieping zijn beiden
voorzien van dezelfde parketvloer
als in de masterbedroom en
eveneens voorzien van glad
gestuukte wanden.
Typerend aan de bouwstijl van het
huis zijn de balkons, zowel aan de
achterzijde als aan de zijkant van
het huis.Deze zijn via dubbele
deuren vanuit beide kamers te
bereiken.

Badkamer
Aan de achterzijde van het huis is de
badkamer gesitueerd. Ook de badkamer
heeft een deur naar het balkon aan de
achterzijde.
De ruime neutrale badkamer is voorzien
van een ligbad, inloopdouche, dubbele
wasbak, toilet, ingebouwde spotjes en een
ingebouwde radio!

Tweede verdieping
Op de tweede verdieping zijn nog 2
slaapkamers te vinden. De huidige
speelkamer is voorzien van een
dakkapel en biedt genoeg ruimte
om dit als extra slaapkamer te
gebruiken.
Verder is het mogelijk om met een
eenvoudige ingreep de huidige
logeerkamer af te sluiten om ook
hier een aparte slaapkamer te
realiseren.
Beide kamers zijn voorzien van een
blauwe vloerbedekking.

2e badkamer en kelder
Op de tweede verdieping bevindt
zich nog een praktische tweede
badkamer met douche, toilet en
vaste wastafel Deze badkamer is
voorzien van een kleine dakkapel
voor het daglicht en een
elektrische ventilator. Hier bevindt
zich tevens de aansluiting voor de
wasmachine.
Kelder
De ruime kelder biedt veel
opbergmogelijkheden en
voldoende ruimte voor bijvoorbeeld
een gym.

Begane grond

Eerste verdieping

Tweede verdieping

Burgemeester s'Jacoblaan 69 interessant?
Wij vertellen u graag meer!

Merel van der Kammen
Makelaar K-RMT
merel@mouthaan.nl

Eduard van Ieperen
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Hoewel deze brochure met de meeste zorg is samengesteld, zijn afwijkingen niet uitgesloten en wordt ter zake geen
enkele aansprakelijkheid aanvaard. Alle gegeven informatie is geheel vrijblijvend.
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