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VRAAGPRIJS 
€ 269.500 K.K.

KOEKOEKLAAN 75, BUSSUM



Woonoppervlakte : 76 m²

Perceeloppervlakte : 0 m²

Inhoud : 199 m³

Bouwjaar : 1964

Soort woning : portiekflat

Type woning : appartement

Aantal kamers : 3

Aantal slaapkamers : 2

Koekoeklaan 75, Bussum



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

ALGEMEEN


Aan de rand van het prachtige Bussum -Zuid 

bevindt zich op de vierde en bovenste woonlaag van 

een kleinschalig appartementen complex "Boszicht 

I" dit ruime en lichte 3-kamer appartement met fraai 

uitzicht en twee balkons.





INDELING


Centrale entree met bellentableau en 

brievenbussen, centrale hal met toegang tot lift en 

trappenhuis. Tevens vindt u hier de toegang tot uw 

eigen (fietsen)berging.





INDELING APPARTEMENT


Entree/vestibule, Ruime entree met meterkast en 

garderobe die toegang bied tot alle vertrekken. Aan 

het einde van de hal treft u de lichte woon- en 

eetkamer met gestucte wanden en een balkon op 

het oosten. Dichte, ruime keuken met bijkeuken met 

aansluiting voor de wasmachine en toegang tot het 

zonnige en royale balkon van 6m² op het 

zuidwesten met uitzicht op het achtergelegen park. 

Eén slaapkamer, met toegang tot het balkon, 

eveneens met uitzicht op het park. Recent 

gemoderniseerde badkamer met ligbad, 

inloopdouche, toilet en wastafelmeubel. Het 

appartement is grotendeels voorzien van een mooie 

parketvloer.


 


LIFT, BERGING, GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES 

en PARKEREN


Het gebouw stamt uit 1964, is door de jaren heen 

keurig onderhouden en beschikt over een 

liftinstallatie en berging in de onderbouw. Op eigen 

terrein is er voldoende privé parkeergelegenheid. 

Eind 2019 zijn de centrale verwarmingsketels van de 

blokverwarming vervangen voor energiezuinigere 

ketels en zijn de puien van de centrale entree 

vervangen en voorzien van dubbel glas. Tevens 

beschikt het gebouw over een intercominstallatie.  





OMGEVING


In de directe omgeving bevinden zich 

winkelcentrum Koekoeklaan, medische 

voorzieningen (arts, tandarts etc.) diverse 

(basis)scholen, sportfaciliteiten, openbaar vervoer 

en de opritten naar de A1. Op 10 minuten 

fietsafstand bent u in het sfeervolle en levendige 

centrum van Bussum en bij Station Bussum Zuid. In 

de directe nabijheid het Bos van Crailo en de 

Bussumer Heide.





BIJZONDERHEDEN:


• Gebruiksoppervlakte van 76m²


• Bouwjaar 1964


• Twee balkons van 5m² en 6m²


• Vrij uitzicht vanaf de bovenste woonlaag


• Parkeren op eigen terrein 


• Centrale ligging nabij winkels en natuur


• Keurig onderhouden plantsoenen


• Lift aanwezig 


• Actieve en gezonde Vereniging van Eigenaren


• Maandelijkse VvE bijdrage € 223,74


• maandelijks voorschot stookkosten i.v.m. de 

blokverwarming € 60,50
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PLATTEGROND APPARTEMENT

Koekoeklaan 75, Bussum



PLATTEGROND BERGING
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KADASTRALE KAART

Koekoeklaan 75, Bussum



LOCATIE OP DE KAART

WOONT U HIER BINNENKORT?
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INTERESSE?

NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heyen Makelaars

Huizerweg 8

1402AA

Bussum

TEL. 035-6947821

www.heyen.nl

info@heyen.nl


