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Algemeen
Perceeloppervlakte:

Bouwjaar: 

Aanvaarding:

Bijzonderheden

309m²

1969

in overleg

Een van de grotere woningen van de 
Keverdijk! 


Met een verrassende leefruimte op de 
begane grond, grote garage, carport en 

fijne tuin met verschillende hoekjes. 

Aan een rustig hofje, waar kinderen op 

straat spelen! 

 Soort woning eengezinswoning

 Type woning hoekwoning

 Woonoppervlakte 140 m²

 Inhoud 477 m³

 Aantal kamers 4

 Aantal slaapkamers 3, eenvoudig te wijzigen 
in 4

 Onderhoud binnen goed

 Onderhoud buiten goed

 Keurmerken bouwkundige keuring 
aanwezig

 Isolatie dakisolatie, dubbel glas

 Verwarming cv-ketel, gashaard 
(mogelijkheid voor open 
haard), gedeeltelijke 
vloerverwaming

 CV merk Remeha Tzerra 2018

 CV bouwjaar 2018

 Energieklasse D



De Keverdijk, officieel genaamd “Tuindorp Keverdijk”, is

een woonwijk in Naarden en gelegen net ten noord-
westen van de Vesting. De wijk kenmerkt zich door een

gemêleerde bebouwing en in combinatie met een breed

aanbod aan voorzieningen voor jong en oud is dit een

fijne woonomgeving!




Wonen met kinderen

In de buurt wonen veel jonge gezinnen 

en dat is niet voor niets! Zo kun je hier heerlijk buiten

spelen in de verschillende speeltuintjes en zijn er

meerdere basisscholen op loopafstand. Ook is er een

grote keuze uit kinderdagverblijven. Zijn de kinderen wat

ouder? Er zijn ook meerdere middelbare scholen

in zowel Naarden als Bussum.




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. 




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. 350 meter

van het huis.




Voorzieningen

Op de Keverdijk zijn verschillende winkels voor de

dagelijkse boodschappen. Zo is er naast een supermarkt 
ook een drogisterij, slagerij, 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

Sportclubs zijn op fietsafstand gelegen. Een heerlijke 
stadswandeling door Naarden-Vesting of een wandeling 
over de groene Vestinwallen of in natuurgebied 
Naardermeer is zeker aan te raden. Het Naarderbos 
biedt ook veel mogelijkheden om de vrije tijd door te 
brengen; er is een leuk strand en voor 
watersportliefhebbers is er een fantastische jachthaven.

Een avondje uit? Bussum heeft een leuk filmhuis. de 
Vesting het bijzondere theater "De Mess" en... je bent 
ook zo in Amsterdam!




Ruime, lichte woonkamer
De grote woonruimte in dit huis is echt 
bijzonder. Door een aanbouw  aan zowel de 
achterzijde als zijkant, valt er van alle 
kanten licht naar binnen en heeft de 
woonkamer een speelse indeling. Ideaal 
voor iedereen die houdt van ruimte! 

In de kamer is een haard aanwezig, een 
schuifpui naar de tuin  en een gezellige 
doorkijk naar de half open keuken.









Moderne half open keuken
De keuken in de aanbouw heeft een lekker 
hoog plafond met een daklicht en een 
gezellige eethoek. Heerlijk om 's ochtends 
te ontbijten.Via het speelse raampje staat 
men altijd in contact met de woonkamer.

Liever geen rode keuken? De kastjes 
kunnen gemakkelijk in elke kleur worden 
'gewrapt'! Zie afbeelding hiernaaast voor 
een indicatie.









Bovenverdieping
Op de eerste etage is een gigantische 
slaapkamer - oorspronkelijk waren dit 
twee kamers. Redelijk eenvoudig zijn hier 
ook weer twee kamers van te maken.

Ook vindt u hier een prima tweede werk- of 
babykamer en een eigentijdse badkamer.




Op zolder is een fine derde kamer met 
grote dakkappel en ruime overloop.









Tuin met garage
Zulke grote garages, in eigen tuin, zijn hier 
niet veel te vinden! Voor de garage bevindt 
zich nog een carport. De auto kan dus altijd 
droog staan.




De fraai aangelegde en goed verzorgde tuin 
loopt rondom het huis en heeft meerdere 
zitjes, een grasveld en prachtige 
beplanting. Genieten dus.









Begane grond



Eerste verdieping



Zolder



Garage



Kadastrale kaart



E. de Bruynstraat 134 interessant?

Wij vertellen u graag meer!

Eduard van Ieperen



NVM Makelaar RM/RT


eduard@mouthaan.nl

Ellen Mouthaan - van Schaijk
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ellen@mouthaan.nl
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