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KENMERKEN
Woonoppervlakte 145 m²
Perceeloppervlakte 941 m²
Inhoud 624 m³
Aantal slaapkamers 3
Bouwjaar 1932
Energielabel D



OMSCHRIJVING
In de bosrijke omgeving van Landgoed Zonnestraal 

gelegen zeer verzorgde helft van dubbel woonhuis met 

erker en serre op een perceel van meer dan 900 m2 met 

meerdere terrassen, plantenkas, overdekte buitenkeuken, 

dubbele schuur met houtkachel en dat alles op een 

heerlijke plek in Hilversum met goede aansluiting naar de 

A2, A27 en de A1. De woning ligt aan het verkeersluwe deel 

van de weg naast het landgoed, bestaande uit 116 hectare 

bos, heide, akkerland, weiland en enggronden. 





Deze goed onderhouden gezinswoning heeft een 

sfeervolle entree met glas-in-loodramen, vestibule met 

garderobenis en vaste kastruimte, hal met originele 

granitovloer, stahoge kelder met toegang tot de 

kruipruimte, toilet met glas-in-loodraam, woonkamer en 

suite met erker aan de voorzijde, schouw met gaskachel, 

glas-in-loodramen, eikenhoutenvloer met visgraatmotief 

en bies, eetkamer met schouw en houtkachel en serre met 

zicht op de achtertuin, dubbele deuren naar serre met 

glazen dak en glazen schuifwanden, dichte keuken 

voorzien van vaatwasser, 6-pits gasfornuis met oven, 

afzuigkap, deur naar bijkeuken met koelkast en 

wasmachine-/droger aansluiting en toegang naar de 

zonnige zijtuin met zonnescherm en de zonnige achtertuin.


 


Op de eerste verdieping vind je de overloop en drie in 

grootte variërende slaapkamers. De masterbedroom is 

gelegen aan de achterzijde en is voorzien van een vaste 

kasten en openslaande deuren met inbraakwerend rolluik 

naar het balkon met fantastisch uitzicht op het groen, de 

tweede slaapkamer is gelegen aan de voorzijde en biedt 

toegang naar een halletje met trapopgang naar de tweede 

verdieping,  derde slaapkamer met dakkapel is gelegen aan 

de achterzijde eveneens met fraai uitzicht op het 

omliggende groen, de royale badkamer met dakkapel is 

voorzien van douche, ligbad, vaste wastafel, zwevend 

toilet en designradiator.





De tweede verdieping is toegankelijk door middel van een 

vaste trap. Deze geïsoleerde verdieping is momenteel in 

gebruik als sportzolder, maar biedt de mogelijkheid voor 

een 4e slaapkamer. Tevens is er een bergruimte met 

daglichttoetreding en CV-combi opstelling.





De voortuin met elektrisch bedienbaar hek en diepe oprit 

biedt ruimte voor tuinieren, parkeren op eigen terrein, 

alsmede speelplek voor de kinderen. Aan het eind van de 

lange oprit bevindt zich de carport voorzien van elektra en 

met ruimte voor 2 auto's. Bovendien is er een overdekt 

terras, een dubbele schuur met houtkachel, een 

buitenkeuken, een plantenkas en meerdere terrassen. 

Deze fijne gezinswoning is goed onderhouden en biedt de 

mogelijkheid om te wonen in een rustige, groene 

omgeving met alle voorzieningen op slechts enkele 
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