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Bijzonderheden



1962

in overleg



Een instapklaar en prettig licht 4-kamer 

hoekappartement met balkon.




Gelegen op de eerste verdieping van 
kleinschalig appartementengebouw aan de 

rand van HIlversum

 Soort woning portiekflat

 Type woning appartement

 Woonoppervlakte 72 m²

 Balkon 4,4 m2

 Berging 12,7 m2

 Inhoud 234 m³

 Aantal kamers 4

 Aantal slaapkamers 2

 Onderhoud binnen goed tot uitstekend

 Onderhoud buiten goed

 Isolatie dubbel glas

 Verwarming blokverwarming

 Energieklasse C

 Warm water centrale voorziening

 Verwarming blokverwarming

 Bereikbaarheid goed



Het appartement Oosterengweg 239 in Hilversum ligt 
aan de rand van Hilversum met aan de voorzijde een 
doorgaande straat en aan achterzijde een fraai 
aangelegd (speel)park. 




Voorzieningen

Ondanks dat de woning aan de rand van Hilversum ligt, 
heeft het alsnog een goede ligging ten opzichte van 
diverse voorziengingen, sommige zijn zelfs op 
loopafstand bereikbaar!  




Winkels

Iets kleins vergeten? De dichtstbijzijnde supermarkt 
(Albert Heijn) bevindt zich op een paar minuten 
loopafstand in winkelcentrum Riebeeck. Een stukje 
verderop bevindt zich op fietsafstand winkelcentrum 
Seinhorst met o.a. een Hoogvliet, een slager en een 
bakker. In het centrum zijn alle overige winkels te 
vinden, zoals een drogisterij, kledingwinkels en 
verschillende delicatessenwinkels. Naast de enorme 
diversiteit aan winkels in het winkelcentrum 
‘’Hilvertshof’’, zijn er uiteraard ook verschillende 
heerlijke restaurants te vinden. 







Bereikbaarheid

Het appartement heeft een zeer goede ligging ten 
opzichte van diverse uitvalswegen. Het NS station 
Hilversum Sportpark is snel per fiets te bereiken en 
heeft goede verbindingen met alle grote steden, zoals 
Amsterdam en Utrecht. Met de bus? Een bushalte ligt op 
loopafstand. Met de auto de stad uit? Door de gunstige 
ligging t.o.v. de A1 en de A27 heeft u een uitstekende 
verbinding naar bijvoorbeeld Amsterdam, Almere en 
Utrecht.




Vrije tijd

Op korte afstand ligt een zeer groot natuurgebied Anna’s 
Hoeve dat zich rondom uitstrekt tot Baarn, Lage 
Vuursche en Soest. Heerlijk om te wandelen, rennen of 
fietsen. Hilversum heeft verder een grote 
verscheidenheid aan sportverenigingen zoals het 
sportcomplex “De Lieberg” met o.a. een zwembad en 
een sportschool. In het centrum van Hilversum zijn, 
naast een theater en een grote bioscoop met meerdere 
zalen, ook zeer veel restaurants en andere 
uitgaansgelegenheden te vinden. Zin in diverse wereld 
keukens? De Foodhall MOUT is dan de ideale spot en ligt 
op loopafstand. 









Woonkamer



Het appartement is recent volledig 
gemoderniseerd met een mooie 
eigentijdse ‘look-and-feel’ 

 

Door grote ramen en een extra 
zijraam is dit een prettig licht 
appartement!




De lichte woonkamer heeft aan de 
achterzijde direct aansluitend de 
eetkamer; beide kamers worden 
gescheiden door een zwart 
uitgevoerde schuifpui met veel 
glas.





Keuken



De dichte keuken is modern 
uitgevoerd met onder het aanrecht 
brede lades en er is diverse  
inbouwapparatuur zoals een 
vaatwasser, combimagnetron, 
koel-vries combinatie, inducite 
kookplaat en afzuiging. 




Vanuit de keuken is er toegang tot 
het balkon aan de achterzijde van 
het gebouw. Tevens is hiervandaan 
toegang tot de badkamer.







2 slaapkamers



Aan de voorzijde van het 
appartement bevindt zich een 
ruime slaapkamer; er is voldoende 
ruimte voor een 2-persoonsbed.

De radiator is hier mooi 
weggewerkt dmv een ombouw.




Aan de achterzijde bevindt zich een 
Kleinere slaapkamer , een ideale 
werk-, kasten- of logeerkamer.

Ook de kleinere kamer heeft een 
deur naar het balkon.



Sanitair
De moderne en witbetegelde badkamer is 
bereikbaar vanuit de keuken en heeft een 
inloopdouche en een wastafel. Een klein 
raampje zorgt voor ventilatie.




Het gemoderniseerde toilet is separaat en 
bereikbaar vanaf de hal..



Appartement



Oosterengweg 239 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.oosterengweg239.nl
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