
RUITERSWEG 68 1211 KX HILVERSUM

3 slaapkamers


Energielabel C


94m2 woonoppervlak

Op loopafstand van het 

gezellige centrum van 

Hilversum

Rustige straat.


Vlakbij diverse basis en 

middelbare scholen

WONEN

WELKOM THUIS

RE/MAX Gildenhof 


Europaplein 705


3526WP Utrecht

035 720 00 50


gildenhof@remax.nl


makelaars-van-gildenhof.nl
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Wonen in Hilversum 

doe je met RE/MAX
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Is dit jouw droomhuis?

bij de Fullservice makelaar

WELKOM

Het wereldmerk in de makelaardij nu ook voor 

Hilversum en omstreken. Als lokale makelaar bij 

de grootste makelaarsorganisatie van de wereld 

zet ik nét dat stapje extra om mijn cliënten 

optimaal van dienst te kunnen zijn. Zowel bij de 

aankoopbegeleiding als bij de verkoop van uw 

woning verzorg ik de volledige begeleiding 

vanaf de eerste kennismaking tot en met de 


aan- of verkoop van uw woning.





Bij ons ligt de rode loper klaar! 

Met een RE/MAX makelaar ben jij in 


goede handen!

RE/MAX Gildenhof 

Volg en like ons online

@DaanMakelaarRemax


facebook.com/DaanMakelaarRemax


Google Daan Makelaar Remax

Google reviews: 5 sterren


Beoordelingen: Funda 9,4
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WOONOPPERVLAKTE

94 m²
INHOUD

355 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

84 m²
BOUWJAAR

1903
KAMERS

6
SLAAPKAMERS

3

STATUS:



Beschikbaar






VERWARMING:



c.v.-ketel





ENERGIELABEL:



C





TUINLIGGING:



noord





PARKEREN:



parkeervergunningen






BERGING:


Stenen Schuur
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KOM VERDER
RUITERSWEG 68

Met groot plezier bied ik, Daan van Setten, makelaar bij RE/MAX, deze 

mooie tussenwoning aan.





Deze eengezinswoning bevindt zicht in het gezellige centrum van 

Hilversum, maar is toch gelegen in een rustige straat met alle 

voorzieningen in de directe nabijheid.





Begane grond





Via de voordeur komt u in hal uit, met aan de rechterzijde de deur naar de 

ruime woonkamer. Achterin bevindt zicht het eetgedeelte, met aan de 

linkerzijde de half open keuken. Via de deur in de keuken komt u in de 

kelder uit. Een gang aan de achterzijde van de keuken biedt toegang naar 

het toilet en via een andere deur komt u in de achtertuin uit waar overdag 

voldoende zon schijnt. Geheel achter in de tuin bevindt zich een ruime 

stenen schuur met voldoende opbergmogelijkheden.





1e verdieping





Vanuit de hal komt u via de trap uit op de overloop. Daar bevinden zich 

aan de achterzijde twee ruime slaapkamers. In het midden bevindt zich de 

badkamer met het toilet. Aan de voorzijde is de grootste slaapkamer te 

vinden die over gehele breedte van de woning loopt. Deze is makkelijk om 

te bouwen naar een extra slaapkamer, waardoor het totaal dan vier 

slaapkamers wordt.





Bergzolder





Via de vlizotrap komt u uit op de ruime bergzolder waar voldoende ruimte 

is om het een en ander op te bergen.





OMGEVING:





Hilversum is populair vanwege de gunstige ligging en het hoge 

voorzieningenniveau.


Het centrum heeft een grote variatie aan winkels, gezellige restaurants, 

koffietenten en uitgaansgelegenheden en ook voor de dagelijkse 

boodschappen zijn hier meerdere supermarkten.


Zowel de basis, middelbaar als internationale school liggen op loop en 

fietsafstand.


In de directe omgeving is het mooie groen van Hilversum te ontdekken. 

Op fietsafstand is het Corversbos, Zuiderheide en de landgoederen 

richting 's-Graveland te vinden. Voor liefhebbers van water liggen de 

Loosdrechtse Plassen op ongeveer 15 minuten fietsen.


VRAAGPRIJS 

€ 350.000 K.K.
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Bijzonderheden





- Binnenzijde van woning in 2022 grotendeels geschilderd


- CV Combi ketel Intergas 2018


- Volledig voorzien van dubbelglas.


- Energielabel C


- Drie, voorheen vier slaapkamers.


- Parkeren met vergunning


- Op loopafstand van het centrum van Hilversum


- Amsterdam en Utrecht makkelijk bereikbaar per auto en trein


- Ouderdomsclausule en Asbestclausule is van toepassing


- Oplevering kan snel





Wilt u meer informatie over de woning, download dan de brochure. 





MAATGEVING: 





Alle maten in de brochure en van alle plattegronden zijn volgens NEN2580 normen, hieraan kunnen geen rechten 

ontleend worden. 


Alle informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet altijd voorkomen dat de 

informatie enigszins afwijkt van hetgeen u in of rond de woning ziet of heeft gezien. 


Dit kan met name gelden voor de brochure tekst, de plattegronden en maatvoeringen. Hieraan kunnen dan ook 

geen rechten worden ontleend.


U bent vrij om tijdens de bezichtiging het een en ander na te meten.
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3 slaapkamers, 
voorheen 4 
slaapkamers
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND



12

PLATTEGROND



13

PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
RUITERSWEG 68  HILVERSUM
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LOCATIE OP DE KAART
RUITERSWEG 68  HILVERSUM
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - rolgordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

 

Tuin - Bebouwing

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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HILVERSUM
WONEN IN

Hilversum is een gewilde en aantrekkelijke plaats om te wonen. De stad heeft voor 

elk wat wils, van dorps en lommerijk tot meer groen stedelijk en centrumstedelijk. 

Vanuit Hilversum gezien is er in elke windrichting veel natuur en met name veel 

bossen en heide te vinden. In Hilversum zelf is er in de meeste wijken wel een vijver 

en/of een mooi park te vinden. 


Het centrum van Hilversum heeft een breed aanbod van winkels. De 's Gravenlandse 

weg heeft een specialistisch aanbod met een luxure detailhandel en horeca. Op de 

Groest en Markt bevinden zich diverse cafés, theaters, restaurants en bioscopen. 

Daarnaast is er elke woensdag en zaterdag markt in Hilversum. 

Heerlijk wonen
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Groen dorp in het 

hart van het land



WONEN IN 


HILVERSUM 


DOE JE MET 


RE/MAX

Uw makelaar:

Daan van Setten

Hilversum
Makelaar

06-34113312

daanvansetten@remax.nl

www.makelaars-van-gildenhof.nl

Gratis waardebepaling; 


weten wat je huis waard is

Weten wat je huis waard is, is niet alleen 

handig wanneer je je huis wilt verkopen. 


Ook voor het oversluiten van je hypotheek 


of de financiering van je verbouwing is het 

fijn om de waarde van je huis te weten. 


Je huis kan zomaar een overwaarde hebben!


Overweeg je om je huis te verkopen? 


Begin dan alvast met een gratis waarde-

bepaling door één van onze makelaars!

Hoe werkt een gratis 


waardebepaling?

Uitgebreide onderhoudscheck


 


Advies over verbeterpunten


 


De marktanalyse (wat doen 


vergelijkbare huizen?)


 


Concurrentie analyse


 


Marktpositie en verkoopadvies

BETROKKEN AANKOOP-


MAKELAAR HILVERSUM
Onze werkwijze: altijd bereikbaar en gedegen advies. 


Het gehele aankooptraject uitbesteed aan één van onze 


makelaars zodat je je volledig ontzorgd kunt voelen!

RE/MAX Gildenhof | Europaplein 705, 3526WP Utrecht | 030-7210678 | gildenhof@remax.nl | makelaars-van-gildenhof.nl

Ook ‘s avonds en in het 
weekend beschikbaar

Voor 98% van onze klanten 
vinden wij het droomhuis

Alle info die jij nodig 

hebt, wanneer je het 

nodig hebt

Wij krijgen een 9.6 

van meer dan 250 

tevreden klanten


