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Oppervlakten: 

Wonen: 103 m2  

Inhoud: 533 m3  

Perceel: 955 m2 

De meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580 
en is bedoeld om een meer eenduidige manier 
van meten toe te passen voor het geven van 
een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De 
meetinstructie sluit meetverschillen in een meet-
uitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld 
interpretatieverschillen, afrondingen of beperkin-
gen bij het uitvoeren van de meting. 
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Zevenenderdrift 53 Laren 

Op een werkelijk prachtige en vrije locatie gelegen, rietgedekte vrijstaande woon-

boerderij genaamd: De Uiltjes. Op korte afstand van het centrum van Laren gelegen, 

alsmede zeer dicht bij de beschermde Larense Enghgronden, op een vrije kavel van 

bijna 1000 m2.   

 

Indeling: entree, ruime centrale hal welke multifunctioneel in gebruik thans als eet-

kamer.  Vaste trap naar kelder en naar de verdieping, vanuit de hal begane grond 

zijn nagenoeg alle ruimtes toegankelijk. Ruime woonkamer met vuurplaats/haard 

met aansluitend een fijne werkkamer. Keuken aan de tuinzijde met loopdeur naar 

tuin. De hoofdslaapkamer is ruim van formaat met opvolgend de badkamer met lig-

bad, wastafel en toilet. Aansluitend de logeerkamer aangrenzend aan de hal. Vanuit 

de hal eveneens het tweede toilet te betreden.  

De eerste verdieping: via vaste trap bereikbaar, grote zolderverdieping over de ge-

hele breedte van de woning, multifunctioneel te gebruiken, enerzijds bergruimte en 

anderzijds (toekomstige) mogelijkheden tot  realiseren van (slaap)kamers.  

 

Souterrain:  via gemakkelijke trap bereikbaar, sta hoog, verdeeld in 3 delen, verwar-

mingsruimte, berging en wasruimte, totaal 27 m2 groot. 

 

De tuin: mooie voor- en achtertuin prachtig op de zon gelegen; veel vrijheid en aan 

de Noordwest zijde, parkeermogelijkheden voor auto's en eigen inrit en vrijstaande 

stenen schuur. 

 

Het gehele huis ademt een bijzondere sfeer met authentieke balken in het zicht, ra-

men met roedeverdeling, stoere deuren en fraaie tegeltableaus. Vanuit de verschil-

lende vertrekken mooie zichtlijnen en vergezichten. 

Het perceel biedt nog zeer ruime mogelijkheden tot aanbouw of bijbouw van ca. 80 

m2 met een nokhoogte van 6 meter en een goothoogte van 3 meter.  

 

Vraagprijs: € 1.250.000,- k.k. aanvaarding in overleg, onder voorbehoud 

gunning 

 

Geïnteresseerd in een bezoek, maak vrijblijvend een afspraak met één van 

onze makelaars. Wij zijn van maandag tot en met zaterdag bereikbaar middels 035-

5384810 of per mail info@deGoudenMakelaar.nl   
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Begane grond 
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Verdieping 
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Kelder 
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Berging 
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NEN 2580 meting  
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Bestemmingsplan 
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Artikel 14 Wonen 

14.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

wonen, al dan niet in combinatie met een aan huis verbonden beroep- of bedrijf; 

kantoor, ter plaatse van de aanduiding 'kantoor'; 

detailhandel, ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel'; 

dienstverlening, ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening'; 

horeca, ter plaatse van de aanduiding 'horeca'; 

garageboxen, ter plaatse van de aanduiding 'garage'; 

zorgwoningen, ter plaatse van de aanduiding 'zorgwoningen'; 

de instandhouding en bescherming van de ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - rijksmonu-

ment' aangegeven bouwwerken; 

de instandhouding en bescherming van de ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - gemeente-

lijk monument' aangegeven bouwwerken; 

met de daarbij behorende voorzieningen, zoals: 

erven, tuinen, water, nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen. 

  

14.2 Bouwregels 

Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van 

de volgende bepalingen: 

  

14.2.1 Hoofdbebouwing 

Binnen deze bestemming mogen als hoofdgebouwen ten dienste van deze bestemming uitsluitend woonhuizen worden 

gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen: 

hoofdgebouwen ten dienste van de bestemming dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd; 

als woningtypen zijn toegestaan: 

ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd': aaneengebouwde woningen; 

ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld': gestapelde woningen; 

ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen': twee-onder-een-kapwoningen; 

ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand': vrijstaande woningen; 

de goot- en bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mag niet worden over-

schreden; 

het aantal woningen mag niet worden vermeerderd, dan wel het aantal woningen mag niet meer bedragen dan is 

aangegeven op de verbeelding. 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0417.ZevenendPostiljon-Va01/r_NL.IMRO.0417.ZevenendPostiljon-Va01.html#NL.IMRO.PT.NL.IMRO.s227
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14.2.2 Erfbebouwingsregeling 

Binnen deze bestemming mogen aan- en uibouwen, bijgebouwen en overkappngen worden gebouwd met inachtneming van de vol-

gende bepalingen:  

aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen op een afstand van ten minste 1 m achter de voorgevellijn van het 

hoofdgebouw te worden gebouwd; 

aanbouwen, bijgebouwen en overkappingen zijn niet toegestaan voor de voorgevel van het hoofdgebouw; 

indien niet in de erfscheiding wordt gebouwd bedraagt de afstand tot de erfscheiding ten minste 1m; 

de diepte van een aan- en uitbouw, gemeten vanuit de oorspronkelijke achtergevel waaraan gebouwd wordt, bedraagt ten hoog-

ste 5 m; 

de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m en de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 6 m; 

de goothoogte van aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste 3 m; 

de bouwhoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen bedraagt ten hoogste 6 m; 

de bouwhoogte van overkappingen bedraagt ten hoogste 3 m; 

het bouwen van zwembaden is niet toegestaan; 

het gezamenlijk oppervlak van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen buiten het bouwvlak bedraagt ten hoogste 50 

% van achtererfgebied met in achtname van de in het navolgende schema opgenomen oppervlakten:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inacht-

neming van de volgende bepalingen: 

de hoogte van terrein- en erfafscheidingen mag ten hoogste 2 meter bedragen indien gebouwd achter de voorgevelrooilijn en 1 

meter indien gebouwd voor de voorgevelrooilijn; 

de hoogte van vlaggenmasten mag ten hoogste 8 meter bedragen; 

de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3 meter bedragen. 
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14.3 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen met betrekking tot de afmetingen en de plaatsing van de bebouwing ten 

behoeve van: 

een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

de verkeersveiligheid; 

de milieusituatie; 

de sociale veiligheid; 

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

de aanwezige natuurwaarden. 

  

14.4 Afwijken van de bouwregels 

14.4.1 Afwijken van maximale bouwhoogte 

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de 

milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, bij een omge-

vingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 14 lid 2.1 sub c voor het verhogen van de maximale bouwhoogte van hoofdge-

bouwen met ten hoogste 1 meter, tot een bouwhoogte van ten hoogste 10 meter, mits geen onevenredige aantasting plaats vindt van: 

het straat- en bebouwingsbeeld; 

de milieusituatie; 

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

de aanwezige natuurwaarden. 

14.4.2 Afwijken voor zwembaden 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 14 lid 2.2 voor de bouw van zwembaden en 

de daarbij behorende afscheidingen, met inachtneming van de volgende bepalingen: 

het zwembad dient achter de achtergevel van de woning te zijn gelegen; 

de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens dient tenminste 3 m te bedragen; 

de oppervlakte van het zwembad mag ten hoogste 15% van de totale perceelsoppervlakte bedragen, met een maximum van 50 

m2; 

het zwembad mag ten hoogste 0,2 m boven het maaiveld uitsteken; 

de afstand tussen het zwembad en de woning dient ten minste 2,5 m te bedragen. 

 

14.4.3 Afwijken voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde: 

in artikel 14 lid 2.3 onder a. voor het bouwen van hekwerken behorende bij tennisbanen met een hoogte van ten hoogste 4 me-

ter.  

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0417.ZevenendPostiljon-Va01/r_NL.IMRO.0417.ZevenendPostiljon-Va01.html#NL.IMRO.PT.8d94f8291a9f49909cfd93032bf91c0f
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0417.ZevenendPostiljon-Va01/r_NL.IMRO.0417.ZevenendPostiljon-Va01.html#NL.IMRO.PT.NL.IMRO.s417
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14.5 Specifieke gebruiksregels 

Onder strijdig gebruik wordt niet verstaan het gebruik van gedeelten van woningen en/of bijbehorende bijgebouwen ten behoeve van 

bedrijfsuitoefening en/of beroeps- en dienstuitoefening aan huis, mits: 

de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft; 

het vloeroppervlak in gebruik voor bedrijfsuitoefening en/of beroeps- en dienstuitoefening aan huis met een maximum van 40 m²; 

het gebruik niet leidt tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluiting en parkeersituatie ter plaatse; 

er geen gebruik wordt gemaakt van gevelreclame; 

het beroep of bedrijf alleen door de bewoner wordt uitgeoefend; 

er geen ingevolge de Wet milieubeheer vergunningplichtige activiteiten plaats vinden; 

er geen horeca en detailhandel plaatsvinden, behoudens ondergeschikte detailhandel aan de bedrijfsuitoefening en/of beroeps- 

en dienstuitoefening. 

  

14.6 Afwijken van de gebruiksregels 

14.6.1 Afwijken voor aan-huis-verbonden beroep of -bedrijf 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 14 lid 5: 

voor een vloeroppervlak van maximaal 60 m², inclusief aan- en uitbouwen, voor een aan-huis-verbonden-beroep of bedrijf, indien 

de vloeroppervlakte van de woning groter is dan 150 m2; 

voor bedrijfsactiviteiten in categorie 2 van de van deze regels deeluitmakende Staat van bedrijfsactiviteiten, indien en voorzover 

deze naar aard en invloed op de omgeving geacht kunnen worden gelijk te zijn aan categorie 1 van de Staat van bedrijfsac-

tiviteiten.  

14.7 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de 

woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gron-

den, het plan te wijzigen ten behoeve van de verplaatsing van een bouwvlak met inachtneming van de volgende regels: 

bouwvlakken mogen uitsluitend verplaatst worden binnen de bestemming 'Wonen', waarbij bij verplaatsing van het bouwvlak de 

overige bestemmingen dienen te worden gehandhaafd; 

de oppervlakte van het bouwvlak mag niet worden vergroot; 

de voorkant van het bouwvlak dient gelijk te lopen met de voorgevelrooilijn van de naastgelegen woningen of ten hoogste 3 me-

ter achter de huidige voorgevelrooilijn te liggen; 

de achterzijde van het bouwvlak mag maximaal gelijk lopen met de achterzijde van de naastgelegen woningen; 

de afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen dient minimaal 3 m te bedragen; 

van deze wijzigingsbevoegdheid kan geen gebruik worden gemaakt voor panden ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke 

bouwaanduiding - gemeentelijke monument' en 'specifieke bouwaanduiding - rijksmonument'. 
 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0417.ZevenendPostiljon-Va01/r_NL.IMRO.0417.ZevenendPostiljon-Va01.html#NL.IMRO.PT.NL.IMRO.s227
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Artikel 11 Tuin 

11.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen gebouwen; 

in- en uitritten; 

met de daarbij behorende 

parkeervoorzieningen; 

halfverdiepte parkeervoorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage';  

groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen en terreinen. 

  

11.2 Bouwregels 

11.2.1 Erkers en uitbouwen 

Binnen deze bestemming mogen erkers en uitbouwen bij een op het bouwperceel aanwezig hoofdgebouw gebouwd 

worden, met inachtneming van de volgende bepalingen: 

de gezamenlijke oppervlakte mag per bouwperceel niet meer bedragen dan 5 m2; 

de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter; 

de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag. 

11.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde ten dienste van deze 

bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen: 

de hoogte van terrein- en erfafscheidingen mag ten hoogste 1 meter bedragen; 

de hoogte van vlaggenmasten mag ten hoogste 8 meter bedragen; 

de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag ten hoogste 3 meter bedra-

gen; 

het bouwen van zwembaden is niet toegestaan.  

  

11.2.3 Gebouwde parkeervoorziening 

Binnen deze bestemming mag ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' een halfverdiepte gebouwde parkeervoor-

ziening worden gerealiseerd waarbij de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 1,5 meter. 

 

11.3 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde: 

in artikel 11 lid 2.1 sub a voor het vergroten van de daar bedoelde oppervlakte tot ten hoogste 10 m2, met dien 

verstande dat: 

de oppervlakte in mindering wordt gebracht op de op het bouwperceel toelaatbare oppervlakte aan bijge-

bouwen; 

de afstand tussen de gebouwen en een aangrenzende bestemming 'Verkeer' ten minste 3 meter be-

draagt; 
in artikel 11 lid 2.2 sub a voor het verhogen van de hoogte van tuin- en erfafscheidingen tot ten hoogste 2 meter, indien 
deze zich achter de voorgevelrooilijn bevinden en niet direct grenzen aan gronden met de bestemming 'Agrarisch'. 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0417.ZevenendPostiljon-Va01/r_NL.IMRO.0417.ZevenendPostiljon-Va01.html#NL.IMRO.PT.NL.IMRO.s197
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0417.ZevenendPostiljon-Va01/r_NL.IMRO.0417.ZevenendPostiljon-Va01.html#NL.IMRO.PT.bab9ebd3d87d4ee4ac01376b65535107
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0417.ZevenendPostiljon-Va01/r_NL.IMRO.0417.ZevenendPostiljon-Va01.html#NL.IMRO.PT.NL.IMRO.s207
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0417.ZevenendPostiljon-Va01/r_NL.IMRO.0417.ZevenendPostiljon-Va01.html#NL.IMRO.PT.58b04838bcc0473da11f9ad44edb4443
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0417.ZevenendPostiljon-Va01/r_NL.IMRO.0417.ZevenendPostiljon-Va01.html#NL.IMRO.PT.NL.IMRO.s37
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Kadastrale kaart 
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Locatie 
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Biedingen; een bieding  

bestaat meestal uit drie  

elementen:  

1) het bedrag dat u biedt,  

2) een gewenste datum  

aanvaarding, 

3) eventuele ontbindende   voor-

waarden.  

Uw bod wordt door ons aan de 

verkoper overgebracht en daarop 

kan een tegenvoorstel van de 

verkoper volgen.  

Wilsovereenstemming 

Wanneer koper en verkoper het 

eens worden, wordt er wilsover-

eenstemming bereikt.  

Verkoper stelt uitdrukkelijk dat de 

wilsovereenstemming niet eerder 

tot stand komt dan  

nadat alleen over de  

hoofd-zaken maar ook over de 

details overeenstemming is be-

reikt. 

Koopovereenkomst 

De overeenkomst wordt  

gesloten op basis van een NVM-

koopakte volgens het laatste mo-

del vastgelegd door de NVM, de 

Consumentenbond en de Vereni-

ging Eigen Huis.  

Voor de verkoop zijn verkoopvoor-

waarden gesteld die hieronder zijn 

opgenomen. Bij het uitbrengen 

van een bieding en het sluiten van 

een koopovereenkomst wordt men 

geacht bekend te zijn met  

deze verkoopvoorwaarden en 

deze te aanvaarden.  

Eventueel door de koper te maken 

voorbehouden worden alleen ver-

meld in de koopakte als deze in 

de onderhandelingen zijn afge-

sproken, inclusief de overeenge-

komen termijn voor financiering 

gerekend vanaf de dag van wils-

overeenstemming.  

Bouwtechnische keuring 

Koper wordt in de gelegenheid 

gesteld de woning voor het sluiten 

van de koopovereenkomst te laten 

keuren door een erkend bouw-

technisch bureau om eventuele 

bouwkundige gebreken vast te 

stellen, dan wel de woning te laten  

controleren op de aanwezigheid 

van asbesthoudende  

materialen. Deze kosten voor de-

ze keuring komen voor rekening 

van de koper. 

Rechtsgeldige koopovereen-

komst pas na ondertekening 

Een mondelinge overeenstem-

ming tussen de particuliere  

verkoper en de particuliere koper 

is niet rechtsgeldig.  

Met andere woorden: er is geen 

koop. Er is pas sprake van een 

rechtsgeldig koopovereenkomst 

als de particuliere verkoper en de 

particuliere koper de koopover-

eenkomst hebben ondertekend. 

Dit vloeit voort uit artikel 7:2  

Burgerlijk Wetboek.  

Een bevestiging van de mondelin-

ge overeenstemming per e-mail of 

een toegestuurd concept van de 

koopovereenkomst wordt overi-

gens niet gezien als een 

‘ondertekende’ koopovereen-

komst. 

Ontbindende voorwaarde(n) 

In de koopakte wordt meestal een 

termijn (maximaal 6  

weken) genoemd waarbinnen de 

koper in de gelegenheid wordt 

gesteld een financiering te sluiten. 

Indien geen passende financiering 

wordt verkregen, kan de koop-

overeenkomst binnen de genoem-

de termijn kosteloos worden ont-

bonden. 

De voorwaarden waaraan deze 

ontbinding dient te voldoen zijn 

nader uitgewerkt in de koopakte.  

. 

Waarborgsom 

Koper stelt voor de nakoming van 

de verplichtingen binnen 14 dagen 

na onvoorwaardelijke verkoop een 

waarborgsom c.q. bankgarantie 

ter grootte van 10% van de over-

eengekomen koopsom. 

Aansluitingen 

Wij raden u aan een aantal zaken 

zoals energie/ telefoon/

internetaansluiting vooraf te  

regelen. Heeft u een woonhuis 

gekocht, laat dan de opstal 

verzekering ingaan op de datum 

waarop u de sleutel in ontvangst 

neemt.  

Transport 

Op de overeengekomen datum 

van overdracht wordt eerst de 

woning bezocht en gecontroleerd 

op de eigenschappen die de koper 

bedongen heeft. Voorts worden de 

meterstanden van Gas/water/licht 

vastgelegd. Hierna vervolgen de 

koper en verkoper hun route naar 

de Notaris voor ondertekening van 

de transport/leveringsakte.  

Na ondertekening hiervan  

worden de sleutels aan u over 

gedragen. 

Wordt er geen gebruik  

gemaakt van de mogelijkheid de 

overeenkomst te ontbinden, dan is 

de koop na het verstrijken van de 

ontbindingstermijn definitief en 

onvoorwaardelijk 

Uw droomhuis gevonden en hoe nu verder? 



 

   www.deGoudenMakelaar.nl    

              Zevenend 33a  1251RL Laren                                        

    035-5384810     

De Gouden Makelaar verkoopt huizen op toplocaties in het Gooi.  

Makelaar Marjolein Speksnijder is de oprichter van de formule de 

Gouden Makelaar en is ruim vijftien jaar werkzaam in het Gooi,  

waarvan meer dan 15 jaar als zelfstandig kantoorhouder.  

 

Wij kennen de Gooische woningen, wachten niet af,  

maar zijn actief voor u aan het werk.  

 

De Gouden Makelaar verkoopt villa’s, woningen, appartementen en 

bouwgronden in Laren, Blaricum of Huizen en of directe omgeving. 

(Bussum, Eemnes, Hilversum, Naarden).  

Heeft u wel eens gedacht, wat is mijn woning waard en zijn er wel  

kopers voor? Wij zijn op zoek naar nieuwe objecten.  

 

Wenst u een vrijblijvend en professioneel advies, waardebepaling, 

dan komen wij graag bij u langs.   


