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€ 545.000 k.k.
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Vondellaan 1, Hilversum
In de stijlvolle en rustige villawijk "Boomberg", op 5 minuten loopafstand van het winkelcentrum en het
Corversbos (via Peerlkamplaan) gelegen, royale helft van een dubbele villa uit de jaren dertig met voor-, zij-
en achtertuin (op het zuiden) en vrijstaande garage.

De indeling is als volgt:

Royaal entree/vestibule, gang, toilet, grote stahoge kelder, zeer lichte woon-/eetkamer en suite, erker op de
oostkant (Valkenhoflaan) en een diepe erker op het zuiden met openslaande deuren naar de achtertuin,
gedateerde keuken.

1e verdieping: overloop, 2 grote slaapkamers, waarvan 1 met glaspui en deur naar het balkon aan de
achterzijde (zuid), 1 kleine slaap-/studeerkamer en een ruime gedateerde badkamer met ligbad.

Vaste trap naar zolderverdieping met de mogelijkheid van 2 kamers, dakkapellen en bergruimte.

Bijzonderheden:

- Woonoppervlakte:140 m²
- Inhoud 561 m³
- Perceel oppervlak 1.94 are
- Fijn gezinshuis
- Originele details van een jaren dertig woning, waaronder glas-in-lood
ramen, paneeldeuren en origineel glas-in-lood in het dubbelglas
- V.v. vloerisolatie en dubbel glas
- V.v. gas c.v. Remeha 2015
- De villa dient op punten te worden gerenoveerd
- Gelegen in Beschermd dorpsgezicht



Kenmerken

Vraagprijs € 545.000 k.k.

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1935
Specifiek Beschermd stads- of dorpsgezicht
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakten Resultaat
Woonoppervlakte 140 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 5 m2

Externe Bergruimte 15 m2

Overige inpandige ruimte 15 m2

Perceeloppervlakte 194 m2

Inhoud 561 m3

Indeling

Aantal kamers 5 kamers (3 slaapkamers)
Aantal Badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen Ligbad
Aantal woonlagen 2 woonlagen , met een kelder en zolder

Energie

Definitief energielabel G
Isolatie Dubbel glas en vloerisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Remeha gas gestookt uit
2015, eigendom

Kadastrale gegevens

Hilversum N 3665
Oppervlakte 194 m2

Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte



Ligging Aan rustige weg, in centrum en in
woonwijk

Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 57 m2 (9.5m diep en 6m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuiden
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Garage

Soort garage Vrijstaande stenen
Capaciteit 1 auto
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Algemene informatie






