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Algemeen
Perceeloppervlakte:

Bouwjaar: 

Aanvaarding:

Bijzonderheden

168 m²

1700

in overleg



Statig Vestinghuis (Rijksmonument) met 

verrassend veel leefruimte is recent 
volledig gerenoveerd, heeft een prachtig 

hoogwaardig afwerkingsniveau en een 
goede isolatie.

 Soort woning herenhuis

 Type woning tussenwoning

 Woonoppervlakte 185 m²

 Inhoud 703 m³

 Aantal kamers 4

 Aantal slaapkamers 2

 Onderhoud binnen uitstekend

 Onderhoud buiten goed

 Isolatie dakisolatie, 
muurisolatie, 
vloerisolatie, dubbel 
glas

 Verwarming c.v.-ketel

 Tuin oppervlakte circa 56 m², met 
achterom

 Tuin kwaliteit fraai aangelegd

 CV merk combi

 CV bouwjaar 2013

 CV brandstof gas

 Energieklasse C

 Warm water c.v.-ketel



Dit statige Vestinghuis (Rijksmonument) met verrassend 
veel leefruimte is recent volledig gerenoveerd, heeft een 
prachtig hoogwaardig afwerkingsniveau en een goede 
isolatie waardoor aan de binnenzijde amper de 
straatgeluiden hoorbaar zijn. Energielabel C.




Naarden-Vesting

De Vesting kenmerkt zich door de voelbare historie; de 
karakteristieke huizen en kleine straten met klinkertjes 
sieren het straatbeeld. 




Voorzieningen

Voor de dagelijkse boodschappen vindt u winkels in de 
Marktstraat, waaronder een kleine Albert Heijn, bakker, 
slijterij en verschillende kledingwinkels; allemaal op 
loopafstand gelegen. Daarnaast vindt u ook een grote 
verscheidenheid aan restaurants en cafe in de Vesting. 




Kinderen

Voor mensen met kinderen is het belangrijk om te weten 
dat er in de Vesting een kinderdagverblijf, een 
peuterspeelzaal en een basisschool te vinden zijn. 

Na schooltijd kunnen kinderen heerlijk rondstruinen op 
de wallen of spelen op het grasveld achter het 
Comeniusmuseum. Kinderen uit de Vesting spelen ook 


graag aan de voet van de Grote kerk of de grotere 
speeltuin net buiten de Vesting. Daar is ook de 
kinderboerderij en het hertenkamp te vinden. 




Bereikbaarheid

De ligging ten opzichte van Amsterdam is absoluut goed 
te noemen; de A1 is in enkele minuten te bereiken.

Van hieruit kan ook het noorden (A6) als het oosten goed 
bereikt worden. Liever met het openbaar vervoer reizen? 
Op loopafstand is een bushalte waar vandaan bussen 
vertrekken naar o.a. Amsterdam en het NS station van 
Naarden-Bussum, dat op ongeveer 10 minuten fietsen 
ligt.




Vrije tijd 

In de nabijheid bevinden zich vele sportclubs (o.a. tennis, 
hockey, voetbal en rugby), een overdekt zwembad en 
verschillende fitness centra. Ook het Naarderbos met 
zandstrandje en jachthaven, zijn op fietsafstand gelegen. 
Een avondje cultuur? De Vesting heeft zijn eigen kleine 
theater "De Mess" met voorstellingen voor groot en 
klein.











Entree/hal



Achter de voordeur is er een lange 
hal met inbouwgarderobekast en 
plafondhoge stalendeuren met veel 
glas naar de riante living.




De living met een prettig hoog 
plafond heeft aan voorzijde een 
groot raampartij met leuk uitzicht 
op de straat en historische gevels 
van de tegenovergelegen huizen.




Op de vloer ligt een prachtige 
visgraat parketvloer met 
vloerverwarming.



Living



Halverwege de begane grond 
bevindt zich een riante en gezellige  
zit-/televisiehoek. 




Opvallend is hier de zwart-houten 
wandafwerking met een nis voor de 
televisie en een deur naar een 
afgesloten hal met toegang tot een 
ruim toilet en een brede 
trapopgang naar de eerste 
verdieping.




Door het gehele huis zijn de muren 
en wanden glad gestuukt.





Keuken

Aan de achterzijde bevindt zich een 
confortable, luxe en complete keuken met 
hoogwaardige inbouwapparatuur 




De keuken heeft o.a. een mooi groot 
‘eiland’ met een riant betonlook aanrecht 
waaraan je gezellig kunt zitten, dichtbij de 
aanwezige gashaard



Achtertuin



Via twee openslaande deuren aan 
de achterzijde is de achtergelegen 
tuin bereikbaar.




Deze besloten en fraai aangelegde 
achtertuin biedt een optimale 
privacy en de perfecte gelegenheid 
om heerlijk van de zon te genieten. 

 

Erg praktisch is hier het achterom 
van en naar de Nieuwe Haven. 
Deze is afgesloten met een stalen 
hek.



Slaapkamer 1



Royale slaapkamer aan de 
voorzijde van het huis met een 
uniek uitzicht op de kerkklok van 
de Grote Kerk




De aansluitend luxe afgewerkte 
badkamer en suite heeft een 
vrijstaand ligbad, toilet, breed 
wastafelmeubel van een prachtige 
donkerkleurig marmer en een 
ingebouwde kastenwand, 





Kleed-/badkamer



De tweede kamer bevindt zich aan de 
achterzijde van het huis en heeft een 
grote kastenwand en dubbele deuren 
die toegang geven tot een dakterras 
waar nog van de laatste zonnestralen 
kunt genoten kan worden.




Hier is een tweede en eveneens luxe 
afgewerkte badkamer en suite met 
een inloopdouche, wastafelmeubel, 
toilet en een breed wastafelmeubel.



Zolder

Grote open en lichte kamer met aan zowel 
voor- als achterzijde vele vergezichten over 
Naarden-Vesting

Vanwege het formaat van deze kamer, 
bestaat hier eventueel de mogelijkheid om 
op eenvoudige wijze 2 (slaap)kamers te 
realiseren.





Begane grond



Eerste verdieping



Zolder



Kelder



Kadastrale 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


ellen@mouthaan.nl
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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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