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HUURPRIJS 
€ 1.070 P.M.

ZWALUWLAAN 78, BUSSUM



Woonoppervlakte : 69 m²

Perceeloppervlakte : 0 m²

Inhoud : 225 m³

Bouwjaar : 1960-1970

Soort woning : portiekflat

Type woning : appartement

Aantal kamers : 3

Aantal slaapkamers : 2

Energielabel : D

Zwaluwlaan 78, Bussum



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

Een goed onderhouden, verzorgd en ruim 3-

kamerappartement (v/h 4 kamers), gelegen op de 

2e verdieping van het kleinschalige- en goed 

onderhouden flatgebouw "Vogelenzang II". Bij de 

flat behoren twee balkons, waarvan er een op 

zuidoosten is gesitueerd. Het woonoppervlak is 69 

m², exclusief de balkons en de berging. Rondom het 

gebouw ligt een goed aangelegde tuin/gazon 

waarop leuk uitzicht aan beide zijden. Heide en 

natuurgebied in nabije omgeving. Aantrekkelijk 

appartement door uitzicht, afwerkingsniveau en 

maatvoering. De flat wordt verwarmd d.m.v. 

blokverwarming. 





Indeling: 


Via het trapportaal op de tweede verdieping (d.w.z. 

portiekflat!) wordt toegang verkregen tot de U-

vormige hal/gang met douchekamer en apart toilet. 

De open keuken (voorzien van diverse 

inbouwapparatuur o.a. vaatwasser, combi oven/

magnetron/koel/vriescombinatie, elektrische 

kookplaat en wasmachineaansluiting) grenst over de 

volle breedte aan het zuidoosten-balkon. Ook vanuit 

de (zeer ruime en lichte) woon/eetkamer heeft men 

toegang tot dit balkon (alsmede het voorbalkon). Er 

zijn twee slaapkamers, een 2-persoons (voorzien van 

parketvloer) en een 1-persoonskamer (c.q. 

studeerkamer). Aan de Noordwestzijde bevindt zich 

het 2e  balkon met een bergkast. Op de parterre ligt 

de berging met een oppervlak van ruim 6 m². 





Locatie: 


Het appartementengebouw Vogelenzang II ligt in 

Bussum-zuid op loopafstand van natuurgebied 

(heide) en met snelle verbinding naar uitvalswegen 

van de A-1 en het station Bussum-Zuid. In de nabije 

omgeving is ruim parkeergelegenheid. 

Dorpscentrum op fietsafstand. 





Huurvoorwaarden:


· Per 1 februari 2022 beschikbaar


· Minimale huurperiode 12 maanden


· Waarborgsom 2 maanden huur (inclusief voorschot 

stook- en servicekosten)


· Huurprijs is exclusief nutsvoorzieningen en 

gemeentelijke heffingen (gebruikersgedeelte)


· Huurprijs is exclusief € 49,- voorschot stookkosten 

en € 34,- voorschot servicekosten


· Rook- en huisdierenverbod


· Voorbehoud gunning eigenaar





Om in aanmerking te komen voor dit huur 

appartement dienen de volgende documenten te 

kunnen worden overlegd:


· Kopie legitimatiebewijs


· Kopie 3 recente salarisstroken


· Werkgeversverklaring


· Verhuurdersverklaring (indien mogelijk)





Aan de hand van deze gegevens kunnen wij tevens 

de NVM Woontoets uitvoeren, waarbij onder andere 

het identiteitsbewijs wordt gecontroleerd en een 

kredietcheck wordt gedaan. Voor meer informatie 

zie www.nvmwoontoets.nl. Het kan zijn dat wij op 

basis van de beschikbare gegevens extra informatie 

van u.
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PLATTEGROND 
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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


