
Vrijstaand wonen in hartje Muiderberg!

Dorpsstraat 9

Muiderberg



www.muiderbergdorpsstraat9.nl



Algemeen
Perceeloppervlakte:

Bouwjaar: 

Aanvaarding:

Vraagprijs: 

Bijzonderheden

195 m²

1930

in overleg

€ 895.000 k.k.

Verrassend, gerenoveerd en prettig licht 
vrijstaand woonhuis met o.a. een gezellige 
woonkeuken en 4 slaapkamers en gelegen 

midden in de gezellige dorpskern van 
Muiderberg met het strand en bos op 

loopafstand.

 Soort woning eengezinswoning

 Type woning vrijstaande woning

 Woonoppervlakte 138 m² (zie meetrapport 
voor toelichting)

 Inhoud 540 m³

 Aantal kamers 5

 Aantal slaapkamers 4

 Onderhoud binnen goed

 Onderhoud buiten goed

 Isolatie dakisolatie, 
muurisolatie, 
vloerisolatie, dubbel 
glas

 Tuin oppervlakte circa 78 m²

 Tuin kwaliteit verzorgd

 CV merk Nefit Topline HR-C2

 CV bouwjaar 2011

 CV brandstof gas

 Energieklasse C

 Warm water c.v.-ketel



Dit vrijstaande woonhuis staat centraal in de gezellige 
dorpskern van Muiderberg en op steenworp afstand van 
water en bos. 




Muiderberg

Muiderberg is een kleine plaats, onderdeel van de 
gemeenten Gooise Meren, en is een van de oudste 
badplaatsen van Amsterdam. Het heeft een oude 
dorpskern met daaromheen water en natuur. Zo staat 
het strand in de omgeving bekend als een paradijs voor 
kite- en windsurfers.




Bereikbaarheid

Met de op- en afrit van de A6 op enkele minuten 
rijafstand, zijn de verbindingen richting Amsterdam, 
Almere, Amersfoort en Utrecht zeer goed.




Voorzieningen 

Voor de dagelijkse boodschappen zijn er in de 
Dorpsstraat o.a. een supermarkt, bakker en 





groentenboer te vinden. Meer diversiteit aan winkels vind 
je in Bussum of Weesp of bij het grote winkelcentrum de 
Maxis in Muiden. Alhoewel Muiderberg een klein dorp is, 
heeft het verrassend veel voorzieningen zoals o.a. een 
huisartsenpraktijk en fysiotherapeut. 




Wonen met kinderen

Het dorp is een ideale plek om kinderen op te laten 
groeien! Kinderen kunnen hier heerlijk buiten spelen. 
Muiderberg heeft een tweetal basisscholen en op 
fietsafstand is er in zowel Naarden, Bussum als Weesp 
een grote verscheidenheid aan middelbare scholen.




Vrije tijd

In en rond het dorp zijn veel mogelijkheden om de vrije 
tijd door te brengen. Den hierbij aan het strand of het 
bod, maar ook zijn er diverse sportclubs; van tennis en 
hockey tot voetbal en paardrijden. In Muiderberg worden 
door bewoners jaarlijjks veel aciviteiten georganiseerd. 



Woonkamer



De woonkamer met een sfeervolle 
openhaard en stoere houten vloer 
is smaakvol gerenoveerd met 
behoud van diverse originele 
kenmerken zoals glas-in-lood.




Er is hier prettig veel lichtinval 
door de aanwezigheid van een 
erker aan de voorzijde en de grote 
ramen en openslaande deuren aan 
de zijkant.





Keuken



De centraal gesitueerde en 
eigentijds afgewerkte open keuken 
heeft 2 schiereilanden; een 
voorzien van de gootsteen en de 
ander v.v. de kookplaat met een 
geintregeerde afzuiging.




De keuken heeft praktisch veel 
opbergruimte, diverse 
inbouwapparatuur en een handige  
kookendwaterkraan. 




Verwarming vindt plaats d.m.v. 
vloerverwarming.



Het gezellige eetgedeelte bevindt zich in de 
uitbouw en heeft een brede lichtstraat die 
ook hier voor prettig veel lichtinval zorgt. 

Via  openslaande deuren is het terras in de 
tuin bereikbaar. 




Aansluitend is er een ruime bijkeuken met 
de wasmachine opstelling en achterdeur. 

Eethoek en bijkeuken



Tuin



De beschutte, fraai aangelegde en 
zonnige tuin heeft o.a. een lekker 
groot terras en ligt voornamelijk 
aan de zijkant van het huis. 




Aan de achterzijde van de tuin is 
een gezellig hoekje gecreeerd voor 
het plaatsen van een loungeset. 




De tuin is vanaf de straat via een 
houten poort toegankelijk en heeft 
aan de achterzijde een hoge 
beukenhaag.





Vanuit de tuin is er achter het huis een 
ruime berging bereikbaar van cira 9 m2. 
Een ideale ruimte voor het stallen van een 
fiets of het opbergen van het 
tuingereedschap. 




Tevens is hier een achterdeur naar de 
bijkeuken van het huis.

Berging



Kelder en sanitair
Het toilet en de praktische stahoge 
kelder (7 m2) zijn bereikbaar via een 
tussenhal vanuit de keuken. 




De badkamer op de eerste verdieping 
heeft een ligbad/douche, tweede toilet 
en een wastafel.



(Slaap)kamers 
Op de eerste verdieping bevinden zich 3 
goed formaat slaapkamers waarvan de 
grootste kamer aan de voorzijde van het 
huis bevindt.




Kijk voor de maten en de exacte indeling 
naar de plattegronden verderop in deze 
brochure.



Zolder
De zolder bestaat momenteel uit 
een grote ruimte met aan één zijde 
een riante dakkapel en aan de 
andere kant 2 grote dakramen.




Indien gewenst kan deze ruimte 
uitgebreid worden met een 2e 
dakkapel en zijn er 2 afzonderlijke 
slaapkamers en/of een extra 
badkamer mogelijk.




De zolder heeft ook nog een 
afgesloten bergruimte met de c.v.-
opstelling. 



Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping



Kelder



Kadastrale kaart



Dorpsstraat 9 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.muiderbergdorpsstraat9.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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