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Omschrijving 

 

Houtzagerij 9, 1251 GK Laren 
 
Deze ruime 2-onder-1kapvilla ligt in het midden van de dertiger jaren stijl nieuwbouw wijk De Houtzagerij. De woning 
ligt aan een rustig straatje zonder doorgaand verkeer in een kindvriendelijke buurt. De gezellige en gemengde buurt 
telt jonge gezinnen maar ook gezinnen waarvan de kinderen allang uit huis zijn. Dit is één van de meest gewilde 
locaties in het hart van Laren. Het sfeervolle centrum van Laren, met talloze winkels, restaurants en het Singer 
museum ligt op 5 minuten loopafstand. Het is een kwartiertje lopen naar de Larense Engh en binnen een half uur 
wandelen bent u bij Theehuis ‘t Bluk op de Larense heide. Lokale en internationale scholen en supermarkten bevinden 
zich op enkele minuten loopafstand. In vijf minuten rijdt u de A1/A27 op en binnen 30 min. bent u in Amsterdam.  
  
Indeling:  
  
Begane grond:  
In de ruime entreehal bevindt zich de garderobe, meterkast, toilet met fonteintje en aan het eind de trap met een 
trapkast. De prachtige Hongaarse punt PVC-vloer met een eikenhout look loopt van de hal door naar de royale 
woonkamer. In de woonkamer zorgen meerdere raampartijen voor veel licht. De plafonds zijn mooi afgewerkt met 
een Amsterdamse plint. De open keuken is voorzien van diverse Miele apparatuur, waaronder twee ovens (een 
combinatie stoom/convectie oven en convectie/magnetron oven), als ook een Bora inductiekookplaat. De zithoek is 
gelegen tegenover de boekenkastwand met een gashaard die als snelle bijverwarming dient in de winter. De hele 
woning is voorzien van volledige vloerverwarming (niet low level) met aparte verdelers voor boven, beneden en de 
serre.  
Dubbele stalen deuren geven toegang aan de ruime sfeervolle serre met zijn openslaande deuren naar de prachtig 
aangelegde tuin. De serre heeft een volledig glazen dak en voorzetramen in kathedraal glas die de sfeer van de 30er- 
jaren weergeven. Zet u de deuren met mooi weer open, dan wordt de tuin een volwaardig onderdeel van de 
woonkamer. Er is een airconditioner in de serre als ook de woonkamer voor verkoeling in zeer warme zomerdagen.  
De serre heeft radiatoren als bijverwarming in de winter. Het huis en de serre zijn bijzonder goed geïsoleerd naar de 
laatste bouwnormen. Daardoor vallen de stookkosten laag uit voor een huis van dit formaat. De serre behoeft alleen 
verwarming in de koudste winter maanden. De woning heeft een A energie label.  
  
1e verdieping:  
De ruime overloop biedt toegang tot twee ruime slaapkamers.  De masterbedroom heeft een wandlange 
inbouwkastenwand. Het oorspronkelijk aangeleverde bouwontwerp was voor 4 slaapkamers en één badkamer. Gezien 
de gezinsopstelling is besloten om van de ruime derde slaapkamer een royale badkamer te maken en de 
oorspronkelijk badkamer een royale wasruimte. Tussen de masterbedroom en de badkamer bevindt zich een zeer 
ruime inloopkast. De badkamer heeft een grote inloopdouche, ligbad, wastafelmeubel, bidet en radiator. Separaat 
toilet. Indien 4 slaapkamers zijn gewenst, behelst het minimale aanpassingen om de opstelling terug te draaien naar 4 
slaapkamers en zelfs 2 badkamers. De leidingen liggen dusdanig dat de inloopkast en de wasruimte beiden eenvoudig 
aan te passen zijn en te gebruiken als badkamers gebruik makend van het bestaande badkamer garnituur. De 
wasruimte kan eventueel op de tweede verdieping gerealiseerd worden.  
   
  
  
2e verdieping bereikbaar met vaste trap:  
Er bevindt zich nog een lichte 3e slaapkamer met twee dakramen en een wastafelmeubel. Tevens is er een technische 
ruimte met warmtepomp, cv installatie en mechanische ventilatie met veel berging mogelijkheid. De wasmachine en 
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droger kunnen desgewenst ook daar geplaatst worden.    
De woning is voorzien van professioneel WiFi apparatuur. Er zijn TP-link versterkers geplaatst tegen het plafond op 
elke verdieping. Er zijn CAT7 netwerkaansluitingen geplaatst in de woonkamer, serre en twee slaapkamers zodat er op 
diverse plekken een snelle internetverbinding wordt verleend.  
De tuin is met veel zorg ontworpen door een tuinarchitecte met oog dat er in elk seizoen iets bloeit. De opdracht was 
om een speelse tuin met veel diversiteit en wuivende grassen te realiseren en dat is uitstekend gelukt. In het najaar is 
het aangezicht van de woning fraai met de wuivende Silberspinne. De tuin heeft rondom een uitgebreid 
beregeningsysteem wat aangestuurd wordt uit de schuur. Er zijn drie zitjes – een ruime overdekte zithoek, als ook 
twee kleinere zitjes in de tuin. De tuin is mooi verlicht ’s avonds. De serre geeft gelegenheid tot uitgebreid tafelen met 
openslaande deuren.  
Er is een uitgebreide alarminstallatie met een verbinding naar een goed aangeschreven meldkamer. De huissleutels 
zijn een en hetzelfde voor alle deuren en zijn alleen te kopiëren met een pas.   
  
OVERZICHT BELANGRIJKE PUNTEN OP EEN RIJ:  
- sfeervolle 2-onder-1 kapvilla met 184 m2 woonoppervlakte met 2 parkeerplaatsen op eigen terrein.  
- nieuwbouw woning in de Houtzagerij villawijk, opgeleverd in 2021.  
- op 5 min loopafstand van de winkels van Laren, 5 minuten rijden naar de A1/A27.  
 -op loop- en fietsafstand van de natuur: hei en het restaurant/café ’t Bluk  
- ruim perceel (375 m2) met veel privacy, schuur en gezellige overkapping  
- warmtepomp en 4 airco’s (woonkamer, serre, en in twee slaapkamers)  
- zeer hoog afwerkingsniveau. Amsterdams plinten tegen plafonds op twee verdiepingen  
- aangebouwde serre van 24 vierkante meter met glazen dak, kathedraal glas voorzetramen, airco.  vloerverwarming 
en radiatoren. CAT7 netwerkaansluitingen ideaal voor werken uit huis.  
- makkelijk te herindelen met 4 slaapkamers en 2 badkamers! De leidingen liggen al op de juiste plek  
- Volledige (geen low level) vloerverwarming in het gehele huis met thermostaat per kamer  
-  Elektricien geïnstalleerde TP-Link wifi versterkers op elke verdieping.   
-  CAT 7 netwerkaansluiting in woonkamer, serre en twee slaapkamers op eerste verdieping.  
- Alarminstallatie met camera’s buiten, sensoren binnen, magneten op ramen en bedieningspaneel.  
- Huidig verbonden met de SMC Meldkamer.  .   
- Maandelijkse electriciteit en gas kosten op huidig vast contract €250 per maand.  
- de woning heeft een A energie label. 

 

Koopsom € 1.565.000,- k.k.
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Kenmerken 
Koopsom : € 1.565.000,00 
Soort : Woonhuis 
Type woning : 2-onder-1-kapwoning 
Aantal kamers : 6 kamers waarvan 3 slaapkamer(s) 
Inhoud woning : 758 m3 
Perceel oppervlakte : 375 m2 
Gebruiksoppervlakte woonfunctie : 184 m2 
Soort woning : Eengezinswoning 
Bouwjaar : 2020 
Ligging : Aan rustige weg, in centrum, in woonwijk, beschutte ligging 
Tuin : Achtertuin, voortuin, zijtuin 
Hoofdtuin  Achtertuin  199 m2  (1.565 cm bij 1.270 ) cm  
Garage : Geen garage 
Energielabel : A 
Verwarming : C.V.-Ketel, Vloerverwarming geheel, Warmtepomp, Warmte 

terugwininstallatie, Gashaard 
Isolatie : Volledig geïsoleerd, HR-glas 
Voorzieningen  Mechanische ventilatie, Alarminstallatie, TV kabel, Airconditioning, Dakraam, 

Natuurlijke ventilatie 
   

Locatie 
Houtzagerij 9  
1251 GK  LAREN 
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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     

-      

-      

(Losse)kasten, legplanken, te weten:     

-      

-      

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:     

- Gordijnrails     

- Gordijnen     

- Overgordijnen     

- Vitrages     

- Rolgordijnen     

- Lamellen     

- Jaloezieën     

- (Losse) horren/rolhorren     

-      

-      

Vloerdecoratie, te weten:     

- Vloerbedekking     

- Parketvloer     

- Houten vloer(delen)     

- Laminaat     

- Plavuizen     

-      

-      

(Voorzet) openhaard met toebehoren     

Allesbrander     

Houtkachel     

(Gas)kachels     



  

 

 
Loggere Makelaardij B.V 

Zevenenderdrift 74 
1251 RD, LAREN 

Tel: 0654735824/035-2011585 
E-mail: info@loggeremakelaardij.nl 

www.loggeremakelaardij.nl 

 

 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     
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 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     

     

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     

     

     

     

     

Bijlage(n) over te nemen contracten: 
    

-  

-  
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CMS titel 
 
U kunt de tekst van de CMS pagina voor de brochure aanpassen onder Instellingen > Templates > Vrije tekst pagina's. 
Het indexnummer van deze pagina is 8010. 
 
Qua opmaak kunt u alleen gebruik maken van cursief, onderstreept en dikgedrukt. 


