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Omschrijving 

 

Anton Mauvelaan 13, 1401 CJ Bussum 
 
Met veel plezier mogen wij u deze fraai uitgebouwde jaren 30 twee-onder-één kap in het geliefde Brediuskwartier 
aanbieden.   
  
Ruimte, licht, volop authentieke details en perfecte zonligging zijn enkele van de dingen waar de huidige bewoners 
destijds voor vielen. Zij voegden alle gewenste comfort toe en genoten jarenlang van hun mooie huis op loopafstand 
van diverse basisscholen en fietsafstand van winkels, sportfaciliteiten en NS Station.  
  
Indeling    
Via de voordeur komt u in de vestibule om door te lopen naar de gang met toegang tot de diverse vertrekken op de 
begane grond alsmede de ruime sta-hoge voorraadkelder (12m2). Aan de straatzijde bevindt zich de zitkamer met 
erker en openhaard. Via de en-suite deuren loopt u door naar de televisie-/ speelkamer. Beide kamers zijn voorzien 
van inbouwkasten, in de televisiekamer tevens een op maat gemaakte wandkast. Terug in de gang is de deur naar de 
ruime wc en de deur naar de keuken.  
  
De keuken is uitgebouwd en tevens is er een deel van de garage bij getrokken wat resulteert in een hele lichte, zeer 
royale leefkeuken. De handgemaakte keuken is voorzien van alle denkbare apparatuur (Miele / Siemens) zoals een 
stoomoven, bordenwarmlade, wijnklimaatkast en een quooker. De zonzijde van de keuken is aan de buitenzijde 
voorzien van elektrische zonwering.  
Vanuit de keuken loopt u door naar de recent vernieuwde bijkeuken met wasmachine/droger opstelling, achterdeur 
naar de oprit en doorloop naar de garage.   
In de garage is plaats voor fietsen, opslag, grasmaaier en lieten de bewoners een extra wc installeren. Boven de garage 
is een bergvliering met cv opstelling.  
  
Vanuit de zitkamer, keuken en de garage is de ruime zeer besloten achtertuin bereikbaar. De onder architectuur 
aangelegde tuin is gesitueerd op het zuidwesten en kent diverse terrassen. Achterin de tuin staat een klimrek. De tuin 
is (net als de voortuin) voorzien van een sproei-installatie.    
  
Via de trap met dubbel bordes, komt u op de overloop met deuren naar drie slaapkamers, badkamer en separate wc. 
De badkamer is voorzien van een dubbele wastafel, inloop (regen-) douche en ligbad. Er is vloer- en 
spiegelverwarming.  
Aan de straatzijde is een zeer ruime slaapkamer met toegang tot het eerste balkon. Net als de hoofdslaapkamer is 
deze kamer voorzien van airconditioning. De slaapkamer aan de tuinzijde heeft dubbele deuren naar het andere 
balkon en is voorzien van royale, diepe inbouwkasten. Naast deze slaapkamer bevindt zich een derde, kleine 
slaapkamer.  
  
Tussen de beide slaapkamers is de trap naar de zolder gesitueerd. Daar treft u aan de tuinzijde een ruime logeerkamer 
met dakkapel en verder een tweede badkamer met wc, douche en wastafelmeubel en een ruime multifunctionele 
zolderruimte met op maat gemaakte kastenwand. Desgewenste kan op de zolder eenvoudig een extra slaapkamer 
gecreëerd worden. Boven de zolder bevindt zich een ruime, sta-hoge vliering bereikbaar via een vlizotrap.  
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Bijzonderheden  
-  Ruim, licht huis met ruim 200m2 woonoppervlakte  
-  Oprit voor meerdere auto’s  
-  Veel originele kenmerken waaronder glas in loodramen  
-  Massief eiken vloer op de gehele begane grond, de trap en de overloop   
-  Belgisch hardsteen met vloerverwarming in de keuken en badkamer  
-  Twee badkamers en drie separate wc’s  
-  Onder architectuur aangelegde tuin met sproei installatie  
-  Slaapkamers met airconditioning  
-  Besloten tuin op het zuidwesten met diverse terrassen  
-  Veel bergruimte op twee vlieringen en in vele inbouwkasten  
-  Ruime, goed uitgeruste leefkeuken met gashaard  
-  Onder voorbehoud gunning 

 

Vraagprijs € 1.495.000,- k.k.
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Kenmerken 
Vraagprijs : € 1.495.000,00 
Soort : Woonhuis 
Type woning : 2-onder-1-kapwoning 
Aantal kamers : 7 kamers waarvan 4 slaapkamer(s) 
Inhoud woning : 915 m3 
Perceel oppervlakte : 578 m2 
Gebruiksoppervlakte woonfunctie : 206 m2 
Soort woning : Villa 
Bouwjaar : 1932 
Ligging : Aan rustige weg, in woonwijk 
Tuin : Achtertuin, voortuin, zijtuin, zonneterras 
Hoofdtuin  Achtertuin  294 m2  
Garage : Geen garage 
Energielabel : D 
Verwarming : C.V.-Ketel 
Isolatie : Dakisolatie, Muurisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas 
Voorzieningen  Mechanische ventilatie, Alarminstallatie, Buitenzonwering, Airconditioning, 

Rookkanaal, Glasvezel kabel 
C.V.-ketel : Nefit (Gas gestookt combiketel uit 2011, eigendom) 
   

Locatie 
Anton Mauvelaan 13  
1401 CJ  BUSSUM 
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Lijst van zaken 
 

 

 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Woning 
Interieur 

Verlichting, te weten:     

- Inbouwspots/dimmers     

- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers     

- Losse (hang)lampen     

- Lampjes naast afzuigkap     

-      

(Losse)kasten, legplanken, te weten:     

- Planken in inbouwkasten     

- Wandmeubel t.v. kamer     

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:     

- Gordijnrails     

- Gordijnen     

- Overgordijnen     

- Vitrages     

- Rolgordijnen     

- Lamellen     

- Jaloezieën     

- (Losse) horren/rolhorren     

- Alle gordijnen , roedes, rolgordijnen, blinds en 
elektrische gordijnen  in overleg 

    

-      

Vloerdecoratie, te weten:     

- Vloerbedekking     

- Parketvloer     

- Houten vloer(delen)     

- Laminaat     

- Plavuizen     

- Kapstok in vestibule     

-      

(Voorzet) openhaard met toebehoren     

Allesbrander     

Houtkachel     

(Gas)kachels     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Designradiator(en)     

Radiatorafwerking     

Overig, te weten: 
    

- Spiegelwanden     

- Schilderij ophangsysteem     

-      

-      

-      

-      

 
Keuken 

    

Keukenblok (met bovenkasten)     

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 
    

- Kookplaat     

- (Gas)fornuis     

- Afzuigkap     

- Magnetron     

- Oven     

- Combi-oven/combimagnetron     

- Koelkast     

- Vriezer     

- Koel-vriescombinatie     

- Vaatwasser     

- Quooker     

- Koffiezetapparaat     

-      

-      

Keukenaccessoires, te weten:     

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

 
Sanitair/sauna 

    

Toilet met de volgende toebehoren:     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

- Fontein     



  

 

 
Visch & van Zeggelaar 

Havenstraat 13 
1404 EK, BUSSUM 
Tel: 035-6933544 

E-mail: bussum@visch-vanzeggelaar.nl 
www.visch-vanzeggelaar.nl 

 

 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

-      

-      

Badkamer met de volgende toebehoren:     

- Ligbad     

- Jacuzzi/whirlpool     

- Douche (cabine/scherm)     

- Stoomdouche (cabine)     

- Wastafel     

- Wastafelmeubel     

- Planchet     

- Toiletkast     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

-      

-      

Sauna met toebehoren     

     

     

 
Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing 

    

Schotel/antenne     

Brievenbus     

Kluis     

(Voordeur)bel     

Alarminstallatie     

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie     

Rookmelders     

(Klok)thermostaat     

Airconditioning     

Warmwatervoorziening, te weten: 
    

- CV-installatie     

- Boiler     

- Geiser     

-      

-      

-      

Screens     

Rolluiken     

Zonwering buiten     

-      

-      

-      

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: 

-      

-      
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Telefoonaansluiting/internetaansluiting     

Veiligheidsschakelaar wasautomaat     

Waterslot wasautomaat     

Zonnepanelen     

Oplaadpunt elektrische auto     

     

     

     

Tuin 
    

Inrichting 
    

Tuinaanleg/bestrating     

Beplanting     

Rode stamroos naast terras     

Verlichting/installaties 
    

Buitenverlichting     

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder     

     

 
    

Bebouwing 
    

Tuinhuis/buitenberging     

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging     

(Broei)kas     

     

     

 
    

Overig 
    

Overige tuin, te weten: 
    

- (Sier)hek     

- Vlaggenmast(houder)     

-      

-      
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Overig 
    

Zijn er zaken die geen eigendom zijn van verkoper omdat 
er sprake is van een leasecontract of huurcontract. Zo ja, 
neemt verkoper de zaak mee of wordt het betreffende 
contract overgenomen? 

Ja Nee Gaat mee Moet 
worden 
overge 
nomen 

CV     

Boiler     

Zonnepanelen     

     

     

     

     

 


