
Rustig gelegen middenhuis!

Kostverloren 62

Laren



www.kostverloren62.nl



Algemeen
Perceeloppervlakte:

Bouwjaar: 

Aanvaarding:

Bijzonderheden

149 m²

1965

in overleg

 Soort woning eengezinswoning

 Type woning tussenwoning

 Woonoppervlakte 106 m²

 Inhoud 367 m³

 Aantal kamers 5

 Aantal slaapkamers 4

 Onderhoud binnen redelijk tot goed

 Onderhoud buiten redelijk tot goed

 Isolatie gedeeltelijk dubbel glas

 Verwarming c.v.-ketel

 Tuin oppervlakte circa 66 m²

 Tuin kwaliteit normaal

 CV merk Remeha Avanta

 CV bouwjaar 2015

 CV brandstof gas

 Energieklasse D

 Warm water c.v.-ketel

In een fijne groene omgeving, op 
loopafstand van het Goois natuurreservaat 
gelegen middenhuis met voor- en besloten 
achtertuin, ruime lichte woon/eetkamer, 3 
goede slaapkamers en mogelijkheid voor 

4e slaapkamer op zolder.



Het huis aan de Kostverloren 62 is een fijn middenhuis 
met voor- en achtertuin en op een goede locatie in een 
rustige en kindvriendelijke straat in Laren.




Het centrum van Laren

Het centrum van Laren, ofwel; 'De Brink' is op ca. 15 
minuten lopen gelegen vanaf de Kostverloren. Een 
historisch centrum met vele winkels, horeca, maar ook 
musea en mooie galeries. Tijdens het winkelen even

bijkomen? In het midden ligt een klein parkje met 
bankjes, hoge oude bomen en een grote waterpartij met

eendjes. Tevens is er in de zomer een heerlijke 
poffertjeskraam en in de winter een gezellige ijsbaan.




Bereikbaarheid

Het huis is gunstig gelegen ten opzichte van diverse 
uitvalswegen. Er is een goede verbinding met de A27/A1,

in ca. 30 autominuten ben je in Utrecht en Amsterdam 
centrum. Ben je een reisliefhebber? In ca. 35 minuten

sta je op Schiphol. Via doorgaande wegen ben je zo in het 
centrum van Blaricum, Eemnes, Huizen en Hilversum.

Liever met het OV? Er is op ca. 15 minuten lopen een 
bushalte gelegen en het dichtstbijzijnde treinstation is

Hilversum.





Wonen met kinderen

In Laren zijn 5 basisscholen, waarvan 1 particulier. 
Daarnaast zijn er in de nabijheid 2 middelbare scholen 
en diverse kinderopvang. Daarnaast heeft Laren 
verschillende sportparken, verenigingen en 
accommodaties met o.a. een voetbal, hockey en 
tennisclub en zwembad 'De Biezem' op minder dan 5 
minuten fietsafstand.




Vrije tijd

Laren wordt omringd door bos- en heidegebied. De 
Westerheide is gelegen tussen Laren, Bussum en

Hilversum, een prachtig gebied voor een mooie 
wandeling.

Op korte afstand ligt kinderboerderij ‘het Spookbos’. Het 
Spookbos biedt een leerzaam en spannend 
activiteitenprogramma. De kinderboerderij is voor 
particulier publiek gratis toegankelijk. Ook is de buurten

speeltuinvereniging ‘Ons genoegen’ op circa 500 meter 
gelegen, een heerlijk plek voor kinderen om samen te

spelen. Zin in een potje golf? Neem eens een kijkje op de 
hoogwaardige Golf & Country Club Eemnes, oftewel 
genoeg te doen voor jong en oud!













Begane grond
De lichte L-vormige woonkamer 
heeft aan zowel voor- als 
achterzijde grote ramen, voorzien 
van een hardhouten parketvloer en 
een deur naar de achtertuin.

 

Vanuit de woonkamer is er een 
directe doorloop naar de 
uitgebouwde halfopen keuken met 
o.a. diverse apparatuur en een 
dubbele gootsteen.




De keuken biedt eventueel ruimte 
voor het plaatsen van een tafeltje.







Eerste verdieping
De 1e slaapkamer ligt aan de 
voorzijde van het huis en is van  een 
goed formaat.

De 2e slaapkamer betreft de 
grootste kamer, ligt aan de 
achterzijde van het huis en heeft 
een brede inbouwkledingkast.

De 3e kamer is de kleinste, maar is  
prima te gebruiken als bijvoorbeeld 
een kinder- of werkkamer!




De badkamer is voorzien van een 
douchecabine, 2e toilet, wastafel 
en wasmachine aansluiting.



Zolder en achtertuin



Via een smalle vaste trap is de 
zolderverdieping bereikbaar met 
aan de achterzijde een dakkapel; 
een ideale werkplek of extra speel/
logeerkamer.




De besloten achtertuin heeft een 
uitstekende zonligging en er is 
prettig veel privacy! 




Er is een stenen fietsenschuur en 
er is een ‘achterom’.
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Plattegronden



Kadastrale kaart



Kostverloren 62 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.kostverloren62.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. 
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