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Algemeen
Perceeloppervlakte:

Bouwjaar: 

Aanvaarding:

Bijzonderheden

143 m²

1912

in overleg

Sfeervol en goed onderhouden

helft van een dubbel woonhuis.




Gelegen in een rustige eenrichtingsstraat 

van een populaire woonwijk in Bussum met 
alle centrumvoorzieningen binnen 

handbereik. 

 Soort woning eengezinswoning

 Type woning 2-onder-1-kapwoning

 Woonoppervlakte 102 m²

 Inhoud 443 m³

 Aantal kamers 4

 Aantal slaapkamers 3

 Onderhoud binnen goed

 Onderhoud buiten goed

 Isolatie grotendeels dubbel 
glas, muurisolatie

 Verwarming c.v.-ketel

 Tuin oppervlakte 38 m²

 Tuin kwaliteit normaal

 CV merk Intergas hre kombi 
kompakt

 CV bouwjaar 2011

 CV brandstof gas

 Energieklasse D

 Warm water c.v.-ketel



Dit huis is gelegen in de rustige, kindvriendelijke en

vooral ook gezellig Boerhaavelaan. Het huis ligt dichtbij  
de Huizerweg, een straat met een grote

verscheidenheid aan winkels!




Bereikbaarheid

Het NS Station Naarden/Bussum ligt op enige minuten

fietsen en vandaar vertrekken doorgaans 4 treinen per

uur naar zowel Amsterdam als Utrecht. Ook de oprit van

de A1 naar Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht

is snel te bereiken. Via de A1 is Amsterdam in 20 
minuten te bereiken; snel op het werk en snel weer 
thuis!




Wonen met kinderen

De Boerhaavelaan is een rustige straat waar de kinderen 
nog gewoon op straat kunnen spelen.

Op fietsafstand liggen verschillende basisscholen en

kinderdagverblijven. Zijn de kinderen iets ouder? Er is

een ruime keuze aan middelbare scholen in Bussum en

Naarden. 

Sportverenigingen zijn er ook in overvloed en per fiets 
goed te bereiken: van hockey tot tennis en van rugby tot 
zeilen.





En voor de kleinere kinderen is Speelpark Oud Valkeveen 
iedere keer weer een feest!




Vrije tijd

Bussum wordt omgeven door natuur: op loopafstand

bevindt zich dan ook een groot natuurgebied.

Een avondje uit? Een ruime keuze aan restaurants zijn te

vinden in zowel Bussum als Naarden-Vesting.

Liever naar de film? Het Filmhuis ligt op fietsafstand en

heeft voor oud en jong een zeer gevarieerd programma.

Liever naar het theater? Bussum heeft het grote 't Spant

en in Naarden-Vesting ligt het kleine intieme theater De

Mess.




Boodschappen

Op de Huizerweg bevindt zich een zeer grote diversiteit

aan winkels; van een bakker, een slager, een leuk

koffietentje tot een afhaal sushi en een Ekoplaza.

Daarnaast is er op fietsafstand een zeer grote keuze aan

supermarkten en andere winkels te vinden.

De markt op donderdag in Bussum is zeer populair en de

leuke weekmarkt op zaterdagochtend in de Vesting trekt

ook altijd veel mensen uit Bussum.









Begane grond
Achter de voordeur bevindt zich de 
vestibule en de hal met een 
bordestrap naar de eerste 
verdieping. 




Onder de trap is een stahoge 
kelder die op dit moment in 
gebruik is als speelkamer voor de 
kinderen.




De ruime woon/eetkamer heeft 
aan de voorzijde een erker en aan 
de achterzijde openslaande deuren 
naar de tuin. Ook is hier een open 
doorloop naar de ruime keuken. 



Keuken
De keuken is in het verleden een 
stuk uitgebouwd en is hierdoor 
prettig ruim. 




Het L-vormige keukenblok heeft 
een lichte kleurstelling en biedt 
veel opbergruimte, heeft diverse 
inbouwapparatuur en er is hier een 
deur naar de achtertuin. 




Vanwege het goede formaat is het 
goed mogelijk om hier eventueel 
nog een extra tafel te plaatsen. 









3 slpkamers en zolder 
Aan de voorzijde van het huis 
bevindt zich de grootste 
slaapkamer. 

Aan de achterzijde zijn nog 2 
slaapkamers, waarvan de kleinste 
is voorzien van een hoogslaper; de 
ideale kinderkamer!




De stahoge zolder heeft 
aansluitingen voor wasapparatuur 
en de c.v.-opstelling.

Desgewenst kan hier na het 
plaatsen van een dakkapel een 
vierde (slaap)kamer gerealiseerd 
worden.







Badkamer en kelder 



Vanaf de bordestrap is er toegang 
tot de modern afgewerkte, wit 
betegelde badkamer. De badkamer 
is voorzien van een dubbel 
wastafelmeubel, 2e toilet en 
douchecabine.  







De stahoge kelder is op dit 
moment in gebruik als speelruimte 
voor de kinderen, maar kan 
natuurlijk ook goed gebruikt 
worden als extra bergruimte.

 



Tuin



De gezellige en zonnige achtertuin 
is vanuit zowel de woonkamer als 
de keuken bereikbaar en wordt 
rondom afgeschermd met een 
schutting/muur die voor veel 
privacy zorgt.




De voortuin is deels bestraat en 
heeft aan de stoepzijde een border 
met groen. Hier is de mogelijkheid 
om op eigen perceel een auto te 
parkeren.  







Begane grond



Eerste verdieping



Zolder



Kelder



Kadastrale kaart



Boerhaavelaan 2 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.boerhaavelaan2.nl
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