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VRAAGPRIJS 
€ 248.500 K.K.

LAMB. HORTENSIUSLAAN 48, NAARDEN



Woonoppervlakte : 44 m²

Energielabel : C

Inhoud : 135 m³

Bouwjaar : 1980

Soort woning : portiekflat

Type woning : appartement

Aantal kamers : 2

Aantal slaapkamers : 1

Lambertus Hortensiuslaan 48, Naarden



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

Dit lichte 2-kamer appartement met fijn balkon op 

het westen, berging en privé parkeerplaats op eigen 

terrein is gelegen op de 2e verdieping van een 

kleinschalig gebouw aan de Lambertus 

Hortensiuslaan te Naarden. 


Het appartementencomplex heeft een beveiligde 

ingang met intercominstallatie direct boven een 

winkelcomplex en een afgesloten parkeerdek voor 

de bewoners.





Indeling: via de entree komt u in de hal en gang van 

dit lichte appartement met de meterkast en 

intercom. Ook treft u hier een kast met de c.v.-ketel 

aan en het toilet. Woon-/eetkamer met open 

keuken welke is voorzien van een gaskookplaat, 

afzuigkap, vaatwasser en een koelkast. 


Aan de voorzijde van het appartement bevindt zich 

over de gehele breedte van het appartement een 

balkon met mooi uitzicht. De slaapkamer is gelegen 

aan de achterzijde (bij binnenkomst links). De 

badkamer is voorzien van een douche, wastafel en 

een aansluiting voor de wasmachine. 





In het souterrain bevindt zich de inpandige en 

afsluitbare eigen berging van ruim 4 m². 





Bijzonderheden:


• Gebruiksoppervlakte wonen 44m²


• Leuk appartement met vrij uitzicht en veel 

lichtinval


• Isolatie: overal dubbel glas in hard houten kozijnen


• Verwarming en warm water via CV-combiketel


• Intercom systeem voor centrale deurbediening


• Eigen afsluitbare berging in onderbouw


• Parkeren op het speciale parkeerdek voor 

bewoners


• Energielabel C


• Bijdrage VvE € 87,78 per maand





























Locatie:


Het appartement ligt op enkele minuten van het NS 

treinstation Naarden-Bussum, een bushalte voor de 

deur met goede verbindingen brengt je desgewenst 

naar andere delen van het Gooi, de snelweg A1 

richting Amsterdam/Amersfoort is eveneens op 

korte afstand bereikbaar. Het fraaie Naarden-

Vesting is op nog geen 5 minuten van het 

appartement gelegen evenals het altijd gezellige 

centrum van Bussum met z'n horeca en winkels!
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PLATTEGROND 

Lambertus Hortensiuslaan 48, Naarden



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
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info@heyen.nl


