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Algemeen
Perceeloppervlakte:

Bouwjaar: 

Aanvaarding:

Bijzonderheden

In een groene omgeving gelegen, verzorgt 
en goed onderhouden helft van een dubbel 
gezinshuis met een riant uitgebouwde en  

lichte woon/eetkamer. 




Met een diepe en zonnige achtertuin direct 
grenzend aan een waterpartij!

360 m²

1985

in overleg

 Soort woning eengezinswoning

 Type woning geschakelde 2-
onder-1-kapwoning

 Woonoppervlakte 175 m²

 Inhoud 655 m³

 Aantal kamers 6

 Aantal slaapkamers 4

 Onderhoud binnen goed

 Onderhoud buiten goed

 Isolatie dubbel glas

 Verwarming c.v.-ketel

 Tuin oppervlakte 143 m²

 Tuin kwaliteit normaal

 CV merk Nefit HRC 30 2000

 CV bouwjaar 2000

 CV brandstof gas

 Energieklasse C

 Warm water c.v.-ketel



In het Componistenkwartier, aan een rustige woonstraat 
waar kinderen nog gewoon op straat kunnen spelen, ligt 
dit royale helft van een dubbel woonhuis met een 
heerlijke diepe zonnige achtertuin aan het waterwater




Bereikbaarheid

Het huis is zeer centraal gelegen en is goed te bereiken. 
Door de ligging nabij de op-/afrit van snelweg A1 zijn 
steden zoals Amsterdam, Amersfoort en Utrecht zeer 
goed te bereiken. Op enkele minuten lopen ligt een 
bushalte en het NS-station Naarden-Bussum is goed 
met de fiets te bereiken. 




Wonen met kinderen

In de nabije omgeving bevinden zich verschillende 
basisscholen en kinderdagverblijven. Ook is er in 
Naarden-Bussum veel keuzemogelijkheid wat betreft 
middelbare scholen, allen gelegen op fietsafstand. In het 
Componistenkwartier wonen zeer veel kinderen en er 
zijn veel plekken waar kinderen heerlijk buiten kunnen 
spelen. 











Winkelen

Op nog geen vijf minuten fietsafstand is de dichtsbijzinde 
Albert Heijn te vinden aan de Amersfoortsestraatweg. 
Hier zit een klein winkelcentrum met o.a. de bakker en 
drogist. Het centrum van Bussum met een grote 
verscheidenheid aan winkels en restaurants ligt 
eveneens op korte afstand. Naarden Vesting ligt op 
ongeveer 5 minuten fietsen en heeft veel leuke winkels 
en horeca en elke week is hier op zaterdag een markt.




Vrije tijd

De hockeyclub van Naarden en vele andere sportclubs 
zijn op korte afstand gelegen. Een watersportiefhebber? 
Naarden ligt aan het Gooimeer en heeft een grote haven. 
Een liefhebber van de natuur? Op minder dan 5 minuten 
wandelen ligt het Brediusbos met grote majestueze 
bomen. Cultuur snuiven kan in de Vesting met zijn 
historische bebouwing en leuk theater. En voor wie 
kinderen heeft; Speelpark Oud Valkeveen ligt op nog 
geen 10 minuten fietsen. Het perfecte uitje voor gezinnen 
met jonge kindern!















Woonkamer



Riante,  lichte en  uitgebouwde 
woonkamer met o.a. een sfeervolle 
open haard en een mooie lichte 
houten vloer.




Een grote schuifpui geeft toegang 
tot de zonnige en diepe achtertuin.




Vanuit de woonkamer is er, achter 
de garage, een aparte kamer  
bereikbaar; een ideale werk- of 
speelruimte.







Open keuken

De lichte en gezellige keuken bevindt zich  
aan de voorzijde van het huis en heeft 
diverse inbouwappartatuur. De vele kastjes 
en lades bieden prettig veel bergruimte.




Eten aan een grote tafel, daarvoor is hier  
voldoende ruimte!



Slaapkamer 1 en 2



Aan de voorzijde van het huis 
bevinden zich 2 slaapkamer en 
hebben beide een goed formaat!




De grootse kamer heeft een groot 
raam met leuk uitzicht over de 
voortuin en de straat.




De kleinste slaapkamer is 
momenteel in gebruik als 
kleedkamer, maar kan uiteraard 
ook prima gebruikt worden als 
slaap- of werkkamer.



Masterbedroom



Aan de achterzijde bevindt zich 
over de gehele breedte van het 
huis een heerlijke grote 
slaapkamer met een leuk uitzicht 
over de wijk.




Deze masterbedroom heeft  
toegang tot een breed balkon.




Kijk voor een nog beter beeld van 
deze kamer (en de andere ruimtes) 
naar de 360 graden foto's op de 
website van dit huis.



Badkamer



Ruime en modern uitgevoerde 
badkamer met zowel een fijn 
ligbad als een douchecabine.




Tevens is er een dubbele 
wastafelmeubel en een hangend 
toilet.




Voor voldoende licht zijn hier 
diverse inbouwspots.



2e verdieping



Prettig ruime voorzolder met veel

praktische opbergruimte en de c.v. 
opstelling.




De 4e slaapkamer heeft een 
zijraam en een grote dakkapel aan 
de achterzijde.




De ruimte op deze verdieping biedt 
eventuele mogelijkheid voor het 
creeren van een 5e kamer en een 
natte ruimte.





Voor- en achtertuin



De zeer verzorgde en zonnige 
achtertuin is gelegen op het zuid/
westen en heeft een nieuw terras/
vlonder direct aan het water.




Elk moment van de dag is er wel een 
plekje om in de zon te zitten!




De ruime voortuin biedt parkeer- 
mogelijkheid op eigen terein en er is  
toegang tot de garage.



Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping



Kadestrale kaart
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Wij vertellen u graag meer!

Eduard van Ieperen



NVM Makelaar RM/RT


eduard@mouthaan.nl

Ellen Mouthaan - van Schaijk



NVM Makelaar RM/RT
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www.dranthonvanderhorstlaan14.nl
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