
Een verrassend huis met veel leefruimte



Generaal Kraijenhoffstraat 17

Naarden



Algemeen
Perceeloppervlakte:

Bouwjaar: 

Aanvaardin

Bijzonderheden

280 m²

1933

in overleg

 

Dit verrassende 

dertiger jaren hoekhuis ligt direct buiten 

de Vesting.

Door de grote leefruimte 


in combinatie 

met 5 slaapkamers en 2 badkamers


 is dit echt een familiehuis.

 Soort woning eengezinswoning

 Type woning hoekwoning

 Woonoppervlakte 156 m²

 Inhoud 467 m³

 Aantal kamers 7

 Aantal slaapkamers 5

 Onderhoud binnen goed

 Onderhoud buiten redelijk tot goed

 Isolatie dakisolatie, gedeeltelijk 
dubbel glas

 Verwarming c.v.-ketel, open haard

 Tuin oppervlakte 67 m²

 Bezonning zomer's van vroeg in de 
middag tot laat op de 
avond

 CV merk Remeha Avanta 35-C 
2008

 CV bouwjaar 2008

 Warm water c.v.-ketel

 CV brandstof gas

 Energieklasse C



De Generaal Kraijenhoffstraat is een mooie straat met 
vooral dertiger jaren huizen en is gelegen net ten 
noorden van de historische en mooie Vesting.




Wonen met kinderen 

In de buurt wonen zeer veel jonge gezinnen met kinderen 
en dat is niet voor niets! Zo kun je hier nog gewoon op 
straat spelen en zijn er verschillende basisscholen op 
loopafstand. Ook is er een grote keuze uit 
kinderdagverblijven. Zijn de kinderen wat ouder? Er is 
een grote variëteit aan middelbare scholen in zowel 
Naarden als Bussum en allemaal gelegen op 
fietsafstand. 




In Naarden is een grote verscheidenheid aan sportclubs: 
van hockey tot tennis, voetbal en rugby. Willen de 
kinderen dansen of op een andere wijze creatief bezig 
zijn? Er zijn mogelijkheden te over!

En voor de kleintjes is Speelpark Oud Valkeveen 
helemaal top. Het park ligt op nog geen 10 minuten 
rijden en is ook per fiets zeer goed te bereiken.




Bereikbaarheid 

Door de centrale ligging nabij de A1 zijn Amsterdam, 
Amersfoort en Utrecht zeer goed te bereiken. Ook het 

NS-station Naarden-Bussum ligt op ca. 10 minuten 
fietsen daarnaast ligt er een bushalte op ca. 200 meter 
van het huis. Snel op het werk en ook weer snel thuis!




Voorzieningen

Op loopafstand zijn verschillende winkels voor de 
dagelijkse boodschappen te vinden.

Zo is er naast een supermarkt ook een drogisterij, 
naaiatelier/stomerij, bakkerij, viswinkel, bloemist en een 
goede pizzeria. Ook ligt Naarden-Vesting met haar leuke 
winkeltjes en restaurants op loopafstand en ligt het 
centrum van Bussum op fietsafstand 




Vrije tijd

De hockeyclub en overige sportclubs zijn op fietsafstand 
gelegen. Ook een heerlijke stadswandeling door 
Naarden-Vesting of een wandeling over de groene 
Vestingwallen zeker aan te raden.

Het Naarderbos biedt ook veel mogelijkheden om de 
vrije tijd door te brengen. Zowel op de fiets, maar ook 
heerlijk aan het strandje of op een bootje vanuit de 
jachthaven. 

Een avondje uit? In de Vesting zijn verschillende 
restaurants en het theater De Mess is zeker een 
bezoekje waard. 






Woonkamer
De L-vormige woonkamer is 
opvallend licht door de grote 
ramen aan de voor- en aan de 
zijgevel.




Ook het daklicht in de uitbouw aan 
de achterzijde draagt bij aan de 
grote hoeveelheid licht in deze 
ruime woonkamer.




De eigentijdse visgraat parketvloer 
en de openhaard dragen 
vervolgens bij aan de sfeer van 
deze mooie kaner.





De woonkamer is aan de 
achterzijde uitgebouwd met 
dubbele openslaandedeuren naar 
het overdekte terras.




De uitbouw is nu ingericht als 
muziekkamer, maar is natuurlijk 
ook een fantastische speelhoek of 
een zithoek bij de achtertuin.




Zeer goed doordacht is de grote 
lichtkoepel in het dak van de 
uitbouw. Hierdoor is de gehele 
kamer extra licht.





Extra ruimte
Leuk zijn de verschillende 
doorkijkjes in deze verrassende 
leefruimte.




Zo is er een leuke doorkijk vanuit 
de keuken, via de woonkamer naar 
de extra hobby-, chill-, speel en/of 
werkkamer.




Deze kamer heeft daklichten, die 
zorgdragen voor daglicht. Graag 
ramen aan de straatzijde? Ook 
daar zijn mogelijkheden voor!





Keuken
De keuken is half open en heeft 
een groot L-vormig houten 
werkblad en ontzettend veel 
bergruimte.

Doordat de keuken half-open is, is 
er  wel contact met andere 
gezinsleden of vrienden die in de 
woonkamer zijn, maar kijk je vanuit 
de woonkamer niet direct op het 
aanrechtblad.

Leuk is de doorkijk vanuit de 
keuken via het grote raam naar het 
overdekte terras en de heerlijke 
achtertuin.



Stijlvol en warm



Dit dertiger jaren huis heeft nog een aantal mooie 
stijlvolle en originele dertiger jaren details.

Zo is de voordeur nog het originele exemplaar uit 
de bouwperiode van het huis.




Ook het vele glas in lood in de verschillende 
deuren is bijna 100 jaar oud.




Eigentijds zijn de wit geschilderde houten trappen 
van de begane grond naar de eerste verdieping 
en van de eerste verdieping naar de zolder.




Dit alles maakr dat het huis een warm gevoel 
uitstraalt.  





Badkamer
Deze lichte badkamer op de eerste 
verdieping is helemaal compleet.

Zo is er niet alleen een ligbad, maar heeft 
deze badkamer ook een aparte douche, een 
vaste wastafel met houtenblad en 
natuurlijk een toilet.  




Een groot raam zorgt voor fijn daglicht in 
deze ruimte.







Slaapkamer 1 en 2



De grootste slaapkamer ligt aan de 
voorzijde en is beduidend groter 
dan slaapkamers van soortgelijke 
tussenwoningen. Dit komt doordat 
deze woonkamer een originele 
uitbouw met schuin dak heeft. Dit 
schuine dak zie je terug in deze 
kamer. 




De ruime slaapkamer aan de 
achterzijde heeft een raam dat 
uitkijkt op de achtertuin en een 
extra raam in de zijgevel



Slaapkamer 3 en 4
De 3e slaapkamer op de eerste 
verdieping is kleiner en hier in 
gebruik als werk/kleedkamer en 
heeft een mooi zicht op de groene 
straat.




De 4e slaapkamer is gelegen op de 
ingenieus ingedeelde zolderkamer.

Deze kamer is ontzettend licht 
door de aanwezigheid van zowel 
een groot dakkapel als een extra 
velux dakraam.




Ook deze kamer heeft een lichte 
vloer.



Douche en slaapkamer
De 5e slaapkamer ligt eveneens op 
zolder en heeft een groot dakraam 
en voldoende ruimte vor een goed 
bed en grote kast.




De badkamer is slim ingedeeld 
met een douche, toilet en stijlvolle 
vaste wastafel.





Buitenkamer
Binnen en buiten lopen bij dit huis 
heel mooi in elkaar over. 

Tegen de achtergevel van het huis 
is een zeer grote overkapping van 
zo'n 28m2 geplaatst.

Een fantastische plek om het 
gehele jaar te genieten van het 
buiten zijn.

Deze ruimte is groot genoeg voor 
een grote loungeset en een ruime 
eettafel.

Met de bbq binnen handbereik is 
dit een fantastische plek om zomer 
en winter met het gezin of vrienden 
lange avonden te tafelen.



Achter- en voortuin
De achtertuin is zeer besloten en 
heeft door de afstand tot de 
achtergelegen huizen zeer veel 
privacy. De tuin is gelegen op het 
noorden en in de zomer kun je 
vanaf het begin van de middag tot 
dat de zon ondergaat heerlijk 
genieten van de zon.

De voortuin is zeer besloten en 
hier kan een zeer groot deel van de 
dag ook genoten worden van de 
zon. Door de hoge haag zit je hier 
ook heel prive.

De auto graag parkeren en opladen 
op eigen terrein? Dat kan hier!





Generaal Kraijenhoffstraat 17 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.generaalkraijenhoffstraat 17.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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