
Diamantstraat 18, Hilversum
€ 650.000 k.k.

Bezoek www.diamantstraat18.nl voor meer informatie



Diamantstraat 18, Hilversum

Spectaculair gerenoveerde en uitgebouwde hoekwoning met vier slaapkamers en twee badkamers op populaire plek in
Hilversum.

Fijn gelegen in de geliefde woonwijk ‘Klein Rome’. Binnen tien minuten lopen bevindt u zich midden in het gezellige
winkelcentrum van Hilversum welke volop aanbod biedt in horeca, kunst en cultuur. Het treinstation is vijf minuten fietsen
en de verschillende uitvalswegen zijn goed bereikbaar.

Indeling:
Begane grond, entree, separaat toilet met fonteintje, ruime uitgebouwde woonkamer met openslaande deuren naar de
tuin en tevens openslaande deuren naar de keuken welke geheel voorzien is van alle benodigde inbouwapparatuur zoals
een vaatwasser, inductiekookplaat met ingebouwd afzuigsysteem, separate ruime koelkast en vriezer en als kers op de
taart een wijnklimaatkast. De gehele benedenverdieping is voorzien van vloerverwarming.

Eerste verdieping:
Twee ruime slaapkamers, ruime moderne badkamer met inloop- regendouche, hangend toilet, dubbele wastafel met
wastafelmeubel en designradiator.

Tweede verdieping:
Twee goede slaapkamers beiden voorzien van een dakkapel met draai/kiepramen, tweede badkamer met inloop-
regendouche, bad, wastafel met wastafelmeubel, hangend toilet en designradiator. CV-combiketel uit 2022.

De besloten achtertuin is op het zuiden gelegen en biedt voldoende privacy.

Bijzonderheden
- Woning is geheel gerenoveerd, uitgebouwd en opgebouwd in 2022
- CV ketel uit 2022
- Alle inbouwapparatuur is nieuw
- Gehele woning voorzien van PVC vloeren

Kenmerken
- Bouwjaar: 1900, geheel gerenoveerd en uitgebouwd in 2022
- Perceeloppervlakte 173 m2
- woonoppervlak volgens NEN2580: .. m2
- inhoud volgens NEN2580: … m3



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 650.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, hoekwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1900
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd

Soort dak Samengesteld dak bedekt met bitumineuze dakbedekking
en pannen

Keurmerken Energie Prestatie Advies

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 150 m2

Perceeloppervlakte 173 m2

Inhoud 551 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 2 badkamers en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 dubbele wastafel, 2 inloopdouches, 1 toilet, 2
wastafelmeubels, 1 ligbad en 1 wastafel

Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Natuurlijke ventilatie

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Volledig geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel en vloerverwarming gedeeltelijk
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Remeha gas gestookt uit 2022, eigendom

Kadastrale gegevens

Hilversum N 6495
Oppervlakte 173 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 64 m2 (9.5m diep en 6.7m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuiden

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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