
Heyen Makelaars


TEL. 035-6947821

www.heyen.nl

info@heyen.nl

VRAAGPRIJS 
€ 295.000 K.K.

ZWALUWLAAN 56, BUSSUM



Woonoppervlakte : 70 m²

Perceeloppervlakte : 0 m²

Inhoud : 238 m³

Bouwjaar : 1960-1970

Soort woning : portiekflat

Type woning : appartement

Aantal kamers : 3

Aantal slaapkamers : 2

Energielabel : E

Zwaluwlaan 56, Bussum



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

In groene omgeving modern 3-kamer 

hoekappartement met 3 balkons, gelegen op de 3e 

(bovenste) verdieping. Het appartement heeft veel 

lichtinval, lichte kleurstelling en een laminaat vloer. 

Het woonoppervlak is 70m² exclusief de balkons en 

de berging in de onderbouw. Rondom het gebouw 

ligt een keurig onderhouden parkachtige tuin. Het 

appartement is o.a. aantrekkelijk door haar uitzicht.





Indeling:


• Afgesloten entree met intercom


• Hal met apart toilet


• Woon-/eetkamer (36m²) met toegang tot 2 

balkons waarvan 1 met bergkast


• Dichte keuken v.v. vaatwasser, combi oven/

magnetron, koel/vriescombinatie, gaskookplaat, 

deur naar balkon


• Moderne badkamer met inloopdouche en 

wastafelmeubel


• Ruime slaapkamer met toegang tot balkon  


• 2e kleinere slaap/werkkamer met toegang tot 

balkon en aansluiting wasmachine/droger


• Aparte bergkast/provisiekast





Bijzonderheden:


• Alle kamers inclusief de keuken hebben toegang 

tot een balkon


• Drie balkons waarvan twee op noordwest en één 

op zuidoost 


• Aparte berging (6 m²) op de begane grond


• Woonoppervlak 70 m²


• Geiser (Vaillant 2015) t.b.v. warmwatervoorziening


• Het appartement is grotendeels voorzien van 

dubbele beglazing





Vereniging van Eigenaars:


De maandelijkse exploitatiebijdrage voor de VvE is € 

181,52. De centrale verwarmingsinstallatie wordt 

centraal gestookt op gas. De voorschotbijdrage voor 

de blokverwarming bedraagt € 49,- per maand.





Locatie:


Het kleinschalige appartementengebouw 

Vogelenzang II ligt in Bussum-Zuid op loopafstand 

van de Bussumerheide en het winkelcentrum 

Koekoeklaan. Er is een snelle verbinding naar de 

uitvalswegen A-1 en A-27 en treinstation Bussum-

Zuid. In de nabije omgeving van het complex is 

voldoende parkeergelegenheid. Het dorpscentrum 

van Bussum is op fietsafstand.
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PLATTEGROND PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
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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


