
Richtprijs € 650.000,-

DE LENT 7


MUIDERBERG



KENMERKEN

Woonoppervlakte


Perceeloppervlakte


Inhoud


Bouwjaar


Energielabel

128 m²


148 m²


undefined m³


1980


C 





OMSCHRIJVING

Eengezinswoning gelegen aan een rustige straat in 
Muiderberg.




indeling: entree, hal met toilet, inpandige berging, 
woonkamer met half open keuken, serre.

1ste verdieping: 3 slaapkamers, badkamer

2e verdieping: slaap/studeerkamer en flinke bergzolder.




Optie: Koper mag de autobox voor € 30.000,- erbij kopen 
welke op 30m loop afstand staat.




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 en 
verdraagzaamheid is er nu nog. 




Wie uit 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 
gebleven. 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 ontsloten en is de hele Randstad maar ook 
Noord- en Oost- Nederland goed bereikbaar. Er is een 
halfuurs-busverbinding met het NS-station Naarden-
Bussum.




Je kunt in en rond Muiderberg heerlijk fietsen, wandelen, 
paardrijden, zeilen, surfen en kiten. Buiten is er ruimte voor 
paardrijden, golven, tennis, hockey en voetbal en 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.























PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE



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


