
HUIBERT VAN EIJKENSTRAAT 17, NAARDEN

€ 850.000 k.k.

www.huibertvaneijkenstraat17.nl



Huibert van Eijkenstraat 17, Naarden

Fraai gerenoveerde en op de begane grond uitgebouwde karakteristieke hoekwoning met garage in gewilde
woonwijk op loopafstand van Naarden Vesting. In 2014 is de woning grondig verbouwd waarbij vrijwel elk
onderdeel aan bod is gekomen. Een nieuwe inbouwkeuken, een geheel vernieuwde en gemoderniseerde
badkamer, voor het toilet geldt hetzelfde, natuurlijk die geweldige uitbouw van de woonruimte op de begane
grond, maar ook kunststof kozijnen met HR++ glas, vloerverwarming op de begane grond, sfeervolle open
haard, nieuwe en uitgebreide groepenkast, nieuwe c.v. combiketel, nieuwe afwerkvloeren, nieuw stucwerk,
isolatie en indeling van de tweede verdieping, verwarmde garage met carport, 16 (!) zonnepanelen en een
fraai aangelegde tuin. Kortom een woning die instapklaar is!

En met 160 m² woonoppervlak is er bovendien veel woon- en leefruimte voor het gezin. Dat vind je onder
meer terug in die grote living met openslaande deuren naar achter- en zijtuin waardoor je een geweldig
contact met de tuin hebt: binnen-wordt-buiten en buiten-wordt-binnen. Als dat geen heerlijke zomeravonden
worden! En vier slaapkamers! Weliswaar zijn het er thans drie en is er één in gebruik als
thuiswerkplek/kantoor, maar de keuze is er.

En een op het gezin afgestemde modern uitgevoerde badkamer met o.m. een inloopdouche en tweede toilet.
Ook praktisch: de bijkeuken met uitstortgootsteen en wasmachine- en drogeraansluiting. Handig als je een
klusje in de tuin hebt gedaan en/of als je de was buiten wilt drogen. En niet onvermeld mag blijven dat je op
eigen terrein kunt parkeren: òf in de verwarmde garage òf onder de carport met verlichting!

Nog meer info en plattegronden staan op de eigen website van de woning: www.huibertvaneijkenstraat17.nl

Indeling:
entree, vestibule, hal met trapopgang naar eerste verdieping, praktische kelderkast: vroeger handig voor het
koelhouden van de melk, tegenwoordig uitermate handig voor het verzamelen en bewaren van mooie wijnen,
twee fraaie glas-in-lood draaideuren geven toegang naar de woonkamer met de open haard en de
openslaande deuren naar de achter- en zijtuin, half open keuken met U-vormig keukenblok v.v.
inbouwapparatuur, nog zo'n fraaie glas-in-lood schuifdeur naar de tussenhal met garderobe en het modern
uitgevoerd toilet v.v. zwevend sanitair, urinoir en fontein, vervolgens die praktische bijkeuken met toegang
naar de achtertuin met daarin de vrijstaande stenen garage met bergvliering en de carport met verlichting;

eerste verdieping: overloop met vaste kast, slaapkamer met dakkapel aan achterzijde met openslaande
deuren voor een eventueel later aan te leggen dakterras, deze slaapkamer is thans in gebruik als
thuiswerkplek/kantoor, grote voorslaapkamer met aparte inloopkast en airco, moderne badkamer met
inloopdouche, wastafelmeubel en tweede zwevend toilet, vaste trap naar:

tweede verdieping: overloop, twee slaapkamers waarvan één met vaste hoogslaper.

Een unieke ligging in het leukste stukje van deze wijk. Zoals gezegd op loopafstand van de Vesting en een
kleinschalig winkelcentrum met o.a. grote supermarkt. Die loopafstand geldt ook voor de basisschool. De
bereikbaarheid is overigens prima! Met de auto ben in je enkele minuten op de A1, met de fiets ben je in circa
tien minuten bij het NS station Naarden-Bussum. De fiets is trouwens een aanrader om in de omgeving de
prachtige natuurgebieden te gaan verkennen!

Geïnteresseerd? Maak een afspraak voor een bezichtiging en neem uw eigen NVM Makelaar mee!



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 850.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, hoekwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1933
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Schilddak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 160 m2

Externe Bergruimte 19 m2

Perceeloppervlakte 358 m2

Inhoud 588 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche, 1 toilet en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Tv kabel

Energie

Isolatie Dakisolatie, dubbel glas en muurisolatie
Verwarming Cv-ketel en vloerverwarming gedeeltelijk
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel gas gestookt uit 2014, eigendom

Kadastrale gegevens

Naarden F 2140
Oppervlakte 358 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, beschutte ligging en in woonwijk
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 132 m2 (12m diep en 11m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordwesten

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Garage

Soort garage Garage met carport
Capaciteit 1 auto

Voorzieningen Voorzien van elektra, voorzien van verwarming en
voorzien van water

Isolatie Dubbel glas

Huibert van Eijkenstraat 17, Naarden



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Plattegrond











Plattegrond 3D











Meetrapport



Kadastrale kaart






