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Algemeen



Bouwjaar: 

Aanvaarding:

Servicekosten: 

Bijzonderheden

Wonen in het groen en ook midden in het 
centrum van Bussum: best of both worlds! 
Dit strakke, eigentijds verbouwde 3-kamer 
appartement met balkon op het zuiden en 
parkeerplaats in de parkeerkelder maakt 

onderdeel uit van "Residence 
Mariënburcht" en is in 2018 geheel 

gerenoveerd! 



2001

in overleg

€121,59

 Soort woning galerijflat

 Type woning appartement

 Parkeermogelijkheid ja, eigen parkeerplaats 
in garage

 Bergruimte

 Woonoppervlakte 91 m²

 Inhoud 282 m³

 Aantal kamers 3

 Aantal slaapkamers 2

 Onderhoud binnen uitstekend

 Onderhoud buiten goed

 Isolatie volledig geisoleerd

 Verwarming c.v.-ketel, deels 
vloerverwarming

 CV merk Remeha Avanta 28c

 CV bouwjaar 2012

 CV brandstof gas

 Warm water c.v.-ketel

 Balkon 5,5 m²

 Zonligging zuid

 VvE Mariënburcht Bussum





Dit fantastische appartement ligt in het hart van Bussum 
en maakt onderdeel uit van "Residence Mariënburcht" 
en is in 2018 geheel gerenoveerd. 

Het 3-kamerappartement heeft een balkon op het 
zuiden, inpandige berging en een eigen parkeerplaats in 
de parkeerkelder. 




Ligging 

Wonen in het groen en ook midden in het centrum van 
Bussum: best of both worlds!

Door het uitzicht op de bomen van het kloosterpark heb 
je het gevoel dat je “buiten” woont. Loop je echter de 
voordeur uit, dan sta echter midden in het centrum van 
Bussum met een grote verscheidenheid aan winkels. 

Zo zijn er veel kleine leuke winkeltjes te vinden maar ook 
grote praktische winkels als de Hema en een grote 
Albert Heijn. En op de Kapelstraat, op zo’n 200 meter, is 
een ruime keuze aan restaurants en terrassen te vinden; 
van duur tot goedkoop en van chique tot eenvoudig.

Op donderdag is er een grote markt in het centrum van 
Bussum. 

Liever op zaterdag naar de markt? Op zaterdagochtend 
is er markt in Naarden-Vesting. Ook hier is het fijn 
winkelen en zijn er leuke restaurantjes te vinden.




Bereikbaarheid

Op korte afstand ligt zowel het NS-treinstation Naarden- 
Bussum als Station Bussum Zuid. 

En voor wie met de bus reist: voor de ingang van het 
appartementencomplex is een bushalte.

Ook de verbinding met de A1 is zeer goed, zo in 
Amsterdam, Amersfoort, Almere of Utrecht en zo weer 
thuis!




Vrije tijd

De vrije tijd kan in het bos of op de hei doorgebracht 
worden of bij één van de vele sportclubs in de directe

omgeving: van hockey en tennis tot rugby. 

Een fiets;oiefhebber? Vanuit het centrum van Bussum 
kun je uren door de prachtige natuur fietsen.




Het theater Spant heeft een ruime keuze aan 
voorstellingen en staat garant voor een leuke avond! 

Een avondje naar de film? Het Filmhuis van Bussum 
heeft een aantal leuke kleine zalen en een gevarieerd 
aanbod aan films.

Ook leuk om naar toe te gaan: theater De Mess in 
Naarden-Vesting is een gezellig klein theater, helemaal 
gerund door vrijwilligers. 






Begane grond 
Midden in het centrum van 
Bussum ligt het Appartementen- 
complex "Residence 
Mariënburcht". 




Op de begane grond de centrale 
entree met postbussen en 
bellenbord met video-intercom. De 
centrale hal heeft een trappenhuis, 
lift en toegang tot de kelder. 




Op de tweedeverdieping ligt dit 
strakke, eigentijds verbouwde 3 
kamer appartement. 







Woonkamer 
Vanuit de lange hal kom je in de 
woonkamer. De mooie woonkamer 
met zicht op de kloostertuin heeft 
een strakke schouw met sfeer- 
haard en ruimte voor de televisie. 
Het appartement heeft een hoog 
afwerkingsniveau, dat is ook terug 
te vinden in o.a. de glad gestuukte 
wanden, plafonds, hoge deuren en 
de keramische houtenvloer met 
bies en vloerverwarming.




Ook is er een ruime eethoek met 
ruimte voor een grote tafel! 







Keuken 
De eigentijdse witte keuken sluit 
volledig aan bij het hoge 
afwerkingsniveau van dit 
appartement. Met veel werkruimte, 
diverse inbouwapparatuur en een 
groot kookeiland is dit een 
heerlijke  keuken om lekker in te 
koken.




Genieten van de zon? Dat is zeker 
een aanrader op het rustig gelegen 
balkon op het zuiden met tevens 
prachtig zicht op de kloostertuin en 
Sint Vituskerk. 



Slaapkamer 1 + 2 



Het appartement heeft 2 
slaapkamers, beide gelegen aan de 
galerijzijde. De grote slaapkamer 
heeft ruimte voor een groot 

tweepersoonsbed en de 2e 
kleinere slaapkamer met vaste 
kastenwand is een ideale werk-/ 
kinder-/ of logeerkamer. 




Meer bergruimte nodig? Er is ook 
een praktische inpandige berging 
met wasmachine aansluiting in het 
appartement en een individuele 
berging in de kelder.



Badkamer 



Heerlijke ruime badkamer van alle 
gemakken voorzien. De badkamer 
heeft een eigentijdse “look and 
feel” door zandkleurige tegels, 
inloopdouche, 2de toilet en 
wastafel met meubel en dubbele 
kranen. 




Kortom; niets meer aan doen! 




Vanuit de hal is er ook toegang tot 
een ruim separaat toilet met 
fonteintje. 









Tweede verdieping 



Berging 



Brinklaan 76 C5 interessant?

Wij vertellen u graag meer!

Eduard van Ieperen



NVM Makelaar RM/RT


eduard@mouthaan.nl

Ellen Mouthaan - van Schaijk



NVM Makelaar RM/RT


ellen@mouthaan.nl

www.brinklaan76C5.nl

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. 

Daniëlle Gemmink


Makelaar A-RMT


danielle@mouthaan.nl 
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