
Huurprijs € 2.500 p.m.

GRAAF FLORISLAAN 2 A3


MUIDERBERG



KENMERKEN

Woonoppervlakte


Perceeloppervlakte


Inhoud


Bouwjaar


Energielabel

94 m²


0 m²


300 m³


1906-1930


G





OMSCHRIJVING

Penthouse in het oude centrum met dakterras in vrijstaande 
villa 'Lieftinck'. 




Indeling:

Hal, woonkamer met open keuken, badkamer, 2 
slaapkamers en dakterras. 




Gereed in december.




excl. gas, water en elektra

voorbehoud gunning

waarborgsom € 2.500

verhuur geschiedt voor een periode van minimaal 3 en 
maximaal 36 maanden







Muiderberg 'aan zee'

Muiderberg was rond 1900 een eenvoudig boerendorp aan 
de Zuiderzeekust. Door de Gooische stoomtram was 
Muiderberg goed bereikbaar vanuit Amsterdam. Veel boeren 
verdienden zomers geld bij door geheel of gedeeltelijk hun 
woning te verhuren. Zelf trokken zij zich bescheiden terug in 
schuur of stal. Om dat op te brengen moet je zelf zeer 
verdraagzaam zijn. Diezelfde gastvrijheid is er nu nog.




Wie vanuit de stad komt, maar het lommerrijk groen van 
Muiderberg waardeert, is nog steeds van harte welkom. Het 
open water van het IJsselmeer en het groen in en om het 
dorp is ons heilig. Muiderberg is ook na de nieuwbouw in de 
afgelopen 60 jaar nog steeds een oase van rust en groen. 
Buiten de spits ben je in 10 autominuten in Amsterdam en 
met de fiets doe je er afhankelijk van je tempo 30 tot 60 
minuten over. Door de A1 en de A6 is Muiderberg goed 
omsloten en is de hele Randstad maar ook Noord- en Oost- 
Nederland goed bereikbaar. Er is een busverbinding met het 
NS-station Naarden-Bussum en Weesp.




Je kunt in en rond Muiderberg heerlijk fietsen, wandelen, 
paardrijden,zwemmen, zeilen, surfen en kiten. Ook is er 
ruimte voor tennis, hockey en voetbal. In "De Rijver" zijn er 
tal van binnensportmogelijkheden.




Er zijn voldoende winkels en er is een keuze uit 2 
basisscholen. Muiderberg biedt een ideaal woon- en 
leefklimaat voor jong en oud. Uniek is het wonen aan de 
lommerrijke Brink met z'n eeuwenoude bomen waar de 
natuur het dorp binnenkomt. Maar ook de uitbreidingswijken 
uit de jaren 50 en 60 bieden veel groen.




En dan is er nog iets wat boven de praktische voordelen 
uitstijgt, iets dat u zelf moet ervaren. Ongeacht waar uw 
voorkeur naar uitgaat, u voelt zich als nieuwe inwoner in 
Muiderberg meteen thuis. Het is prettig omringd te weten 
door gelijkgestemden. Het is geen toeval dat zoveel 
inwoners juist voor dit dorp kozen. Wie dat wil, wordt 
probleemloos opgenomen in de kleine leefgemeenschap die 

de liefde voor de woonplaats deelt en waar iedereen elkaar 
kent en groet. Het komt er op neer dat je in Muiderberg 
jezelf kunt zijn.

















PLATTEGROND



LOCATIE



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT



BEKIJK DEZE 

WONING ONLINE!

graaf florislaan2 a3.nl

Graaf Florislaan 2 A3, Muiderberg

Scan deze code en bekijk de woning op je mobiel!

https://edisonweg53k.nl/


INTERESSE IN DEZE WONING?


NEEM DAN VRIJBLIJVEND CONTACT OP MET ONS KANTOOR

Dorpsstraat 17, 1399 GT Muiderberg | 0294-263230 | info@makelaar-vlaanderen.com | www.makelaar-vlaanderen.com


