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Algemeen
Perceeloppervlakte:

Bouwjaar: 

Aanvaarding:

Bijzonderheden

30-er jaren helft van een dubbel woonhuis, 
met veel orginele slijlkenmerken. Dit 

royale familiehuis is  centraal gelegen met 
op steenworpafstand alle 

centrumvoorzieningen. Het heeft een eigen 
oprit en een garage!

330 m²

1938

in overleg

 Soort woning eengezinswoning

 Type woning 2-onder-1-kapwoning

 Woonoppervlakte 173 m²

 Inhoud 752 m³

 Aantal kamers 5

 Aantal slaapkamers 4

 Onderhoud binnen redelijk tot goed

 Onderhoud buiten redelijk tot goed

 Isolatie dakisolatie, gedeeltelijk 
dubbel glas, 
voorzetramen

 Verwarming c.v.-ketel

 Tuin oppervlakte ca. 90 m2

 Tuin kwaliteit normaal

 CV merk Remeha Avant 

 CV brandstof gas

 Warm water c.v.-ketel



Karakteristiek ‘30 jaren gezinshuis, met royale 
leefruimtes,  garage en eigen oprit aan de rand van de 
Godelindebuurt nabij vele centrumvoorzieningen.




Bereikbaarheid

Zowel NS Station Naarden/Bussum als het NS

Station Bussum-Zuid liggen op enige minuten fietsen.

Met doorgaans 4 treinen per uur naar zowel Amsterdam

als Utrecht is de verbinding top! Ook de op/afrit van de

A1 naar Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht is

snel te bereiken. Door de verbreding van de A1 is

Amsterdam in zo’n 20 minuten te bereiken; snel op het

werk en snel weer thuis.




Wonen met kinderen

Op fietsafstand liggen verschillende (basis)scholen en 
loopafstand is een kinderdagverblijf. Zijn de kinderen iets 
ouder? Er is  een ruime keuze aan middelbare scholen in 
Bussum en Naarden. Sportverenigingen zijn er ook in 
overvloed en per fiets goed te bereiken: van hockey tot 
tennis en van rugby tot zeilen. En voor de kleintjes is 
Speelpark Oud Valkeveen of een bezoekje aan 
Heidezicht, altijd leuk!







Nabij centrum

In het centrum van Bussum, dat op slechts een paar

minuten loopafstand is gelegen, bevinden zich, naast een

grote Albert Heijn en HEMA, veel verschillende winkels.

Ook zijn er verschillende restaurants te vinden. Tevens is 
op de Huizerweg een grote diversiteit aan winkels; zoals 
een Ecoplaza, slager, bakker, schoenenwinkel, 
bloemenwinkel en kantoorboekhandel. De markt op 
donderdag in Bussum is zeer populair en de leuke 
weekmarkt op zaterdagochtend in de Vesting trekt ook 
altijd veel mensen uit Bussum.




Vrije tijd

Bussum wordt omgeven door natuur: op korte afstand

bevindt zich dan ook een groot natuurgebied.

Een avondje uit? Een ruime keuze aan restaurants zijn te

vinden in zowel Bussum als Naarden-Vesting.

Liever naar de film? Het Filmhuis ligt op fietsafstand en

heeft voor jong en oud een zeer gevarieerd programma.

Liever naar het theater? Bussum heeft het grote Spant

en Naarden-Vesting is het intieme theater De Mess.













Entree



Dit familiehuis heeft een diepe  
voortuin met een hoge haag voor 
de nodige  privicay. De stijlvolle 
voordeur geeft toegang tot de 
vestibule met  glas-en-looddeur. 




De brede lange hal heeft een 
imposant trapgang.




Bekijk ook eens de video op onze 
website www. mouthaan,nl om een 
nog betere indruk te krijgen.



Woonkamer

Zeer lichte en royale woonkamer met een 
groot half rond raam aan de zijkant, erker 
aan voorde voorzijde en openslaande 
deuren aan de achterzijde naar de tuin.




In de woonkamer ligt een mooie 
eikenhouten vloer.





Keuken



De eenvoudig ingerichte keuken is half 
open en heeft een L-vorm keukenblok met 
veel kastruimte. 




Vanuit de keuken is er toegang tot de 
achtertuin. 



Slaapkamer 1
Ruime en prettig lichte slaapkamer 
met openslaande deuren naar het 
balkon.




Er is een doorloop naar een 
verrassend extra ruimte. Ideaal om 
te gebruiken als inloopkast of 
werkruimte. 

Leuk detail is het ronde raampje in 
de zijgevel..




Deze slaapkamer bevindt zich aan 
de achterzijde van het huis.



Slaapkamer 2 en 3



De 2e slaapkamer is eveneens erg 
ruim en bevindt zich  aan de 
voorzijde. 




Deze kamer heeft grote ramen die  
leuk uitzicht geven over de  wijk. 
Deze kamer heeft 2  handige 
inbouwlkasten.




De 3e slaap-/werkkamer aan de 
achterzijde heeft een toegangsdeur 
naar het balkon!



Badkamer



De badkamer heeft een fijn raam 
voor veel ichtinval en natuurlijk 
ventilatie.




De wanden zijn betegeld met grote 
antreciet kleuige tegels.




Er is hier  een wastafelmeubel met 
veel opbergruimte, een bad/
douche en een tweede toilet.



Zolder
De zolder heeft een 4e slaapkamer met 
een rond raampje en een vaste kast. 

De voorzolder biedt veel opbergruimte en 
plek voor de wasmachine.




Indien gewenst is hier de mogelijkheid tot 
het realiseren van een extra kamer en 
een 2e badkamer.



Tuin (voor en achter)

De brede achtertuin is gelegen op het 
noord/oosten en heeft veel privacy.




De voortuin heeft een eigen oprit en 
toegang tot de garage. Ook de voortuin 
biedt veel privacy.



Souterrain
Dit grote stahoge en 
mulifunctionele souterrain is bijna 
25m2 groot en is verdeeld in 2 
ruimtes..




Het souterrain biedt diverde  
mogelijkheden en is  bijvoorbeeld 
geschikt als klus-, hobbyruimte of 
'mancave'. Uiteraard kan deze 
ruimte ook goed dienst doen als 
wijkelder.



Begane grond



Eerste verdieping



Zolder



Souterrain



Kadastrale kaart



Prinses Beatrixplantsoen 15 interessant?
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Eduard van Ieperen
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