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Algemeen
Perceeloppervlakte:

Bouwjaar: 

Aanvaarding:: 

Bijzonderheden

0 m²

1990

in overleg

Heerlijk ruim en licht penthouse

met waarzinnig terras, overdekte 

parkeerplaats

en 2 ruime slaapkamers


in het appartementencomplex 

Palladio


in hartje centrum Bussum

 Soort woning penthouse

 Type woning appartement

 Woonoppervlakte 119 m²

 Inhoud 361 m³

 Aantal kamers 3

 Aantal slaapkamers 2

 Onderhoud binnen goed

 Onderhoud buiten goed

 Dakterras 30 m²

 Isolatie dakisolatie, 
muurisolatie, dubbel 
glas

 Verwarming c.v.-ketel

 CV merk Nefit Pro Line 2022

 CV bouwjaar 2022

 CV brandstof gas

 Energieklasse B

 Warm water c.v.-ketel

 Parkeren Overdekt op afgesloten 
terrein



Het penthouse Wilhelminaplantsoen 79; dat is echt 
wonen in een comfortabel appartementencomplex in 
hartje Bussum met alle voorzieningen op loopafstand. 




Het appartement heeft aan de zijde van het dakterras 
prachtig uitzicht  op de Wilheminakerk en aan de andere 
zijde op de binnenplaats van het appartementencomplex 
en rode daken en bomen.




Ligging 

Door de ligging midden in het centrum van Bussum zijn  
alle voorzieningen in de directe nabijheid.

Voor iedereen die goede verbindingen op prijs stelt is het 
centrum van Bussum een perfecte plek om te wonen. De 
op- en afrit van de A1 zijn dan ook op enkele minuten 
rijafstand gelegen. Hierdoor zijn de verbindingen met 
Amsterdam en Almere alsmede Amersfoort en Utrecht 
zeer goed te noemen. 

Daarnaast is er een bushalte op ongeveer 150 meter en 
ligt het NS-Station Naarden/Bussum op loop- 
fietsafstand.




Boodschappen

Voor de dagelijkse boodschappen bevindt zich op korte 
loopafstand een grote verscheidenheid aan winkels.  Een 

drietal supermarkten;  Albert Heijn, Nettorama en Vomar 
liggen op  loopafstand. Daarnaast zijn ook verschillende 
goede delicatessenwinkels, slagers, groentewinkels en 
bakkers te vinden in of aan de rand van het centrum van 
Bussum.




Vrijetijd 

In de directe omgeving zijn vele voorzieningen. Zo wordt 
Bussum omringt door veel natuur, met aan de oostzijde 
bijvoorbeeld het natuurgebied Naardermeer en aan de 
zuidzijde de Bussumerheide. Ook zijn er vele sport 
mogelijkheden; van hockey, voetbal en tennis, tot rugby, 
roeien, fitnesscentra en een zwembad. Voor de 
watersportliefhebber biedt de jachthaven in het 
Naarderbos, dat gelegen is aan het Gooimeer, zeer veel 
mogelijkheden.




Een avondje uit? In het centrum van Bussum en in het 
nabij gelegen Naarden-Vestiging zijn leuke restaurants 
en winkeltjes te vinden. Een avondje naar het theater? 
Ook dat kan in Bussum!

Of liever naar de film? Het Filmhuis heeft vele 
voorstellingen per dag en ligt op loopafstand. 













Ruime woonkamer



De ruime woonkamer is heerlijk 
licht door de ligging op de hoogste 
verdieping en de grote ramen, met 
een prachtig uitzicht op het 
marktplein en de Wilhelminakerk.




Bijzonder is dat de woonruimte ook 
aan de andere zijde een raam heeft 
met een verrassend uitzicht.





Werkruimte en keuken



Werken in de woonkamer? Dat kan 
in de wat meer afgesloten hoek in 
deze kamer. Ook ideaal als 
speelhoek voor (klein)kinderen!




De halfopen keuken is van alle 
gemakken voorzien en biedt 
voldoende ruimte om heerlijk te 
koken.




En hoe fijn is het dat de zon hier in 
de ochtend vrolijk de keuken 
binnenschijnt?



Slaapkamer 1



De grootste slaapkamer is heerlijjk 
licht en bevindt zich aan de 
achterzijde van het gebouw, 
waardoor het hier rustig en stil is. 




In deze grote kamer is meer dan 
genoeg ruimte voor een grote 
kastenwand.







Slaapkamer 2



Grote tweede slaapkamer met een grote 
raampartij eneen deur die uitkomt op het 
terras.




Een fantastisch lichte en zonnige kamer!



Badkamer
 

Deze zeer complete badkamer 
heeft een seprate douche en een 
ruim ligbad. Het inbouwmeubel 
bieft genoeg plaats om al uw 
toiletspuletjes op te bergen en uit 
te stallen. Hieronder staat de 
wasmachine, dus ook het vouwen 
van de was kunt u hier in alle rust 
doen.




Het toilet is gesitueerd op de gang, 
wel zo prettig! 







Het terras
 

Misschien wel het allerbeste aan 
dit appartement: het prachtige 
terras met het gehele jaar zon.




30m2 groot, gelegen op het 
zuidwesten en met weids uitzicht 
over het gezellige plein. Door de 
hoekligging in combinatie met de 
glazen schermen is het hier zeer 
beschut vertoeven. En wordt het te 
warm? Dan zorgt het zonnescherm 
voor schaduw. 



Eigen parkeerplaats



Nooit meer zoeken naar een 
parkeerplek... als bewoner van dit 
appartement beschikt u over een 
eigen overdekte parkeerplaats 
onder het gebouw. Het terrein is 
middels een elektrisch hek 
afgesloten.




Door de overdekte toegang tot het 
gebouw is ook het uitstappen en 
nat regenen verleden tijd. Wat een 
luxe!







Plattegrond



Wilhelminaplantsoen 79 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.Wilhelminaplantsoen 79.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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