
ZEVERIJNSTRAAT 67, HILVERSUM

€ 195.000 k.k.

www.zeverijnstraat67.nl



Zeverijnstraat 67, Hilversum

In Hilversum Zuid, op gunstige locatie ten opzichte van natuur, winkels (winkelcentrum Kerkelanden) en
uitvalswegen richting Amsterdam en Utrecht, op de derde woonlaag gelegen, eigentijds, strak en modern
afgewerkt 3-kamer appartement met twee balkons en berging in de onderbouw. Zo te betrekken zonder
ingrijpende verbouwingen. De badkamer is in 2011 gemoderniseerd evenals de keuken. Tevens biedt het
appartement een heerlijk uitzicht aan de voorzijde. Het appartement is geheel v.v. dubbele beglazing. V.v.
gas c.v.

INDELING:
Entree met moderne groepenkast in portiek naast voordeur appartement, hal v.v. plavuizen vloer, modern
toilet met fonteintje, moderne badkamer met inloopdouche en wastafelmeubel, lichte keuken v.v.
inbouwapparatuur (o.a. vaatwasser, elektrische kookplaat, oven en koel-/vriescombinatie) alsmede toegang
naar balkon aan de voorzijde (oost). De woonkamer van circa 18 m² kent een gunstige lichtinval en heeft een
vaste kast en balkon op het westen. Er zijn 2 royale slaapkamers van respectievelijk circa 14 m² en circa 10
m², waarvan 1 met toegang naar balkon (west).
De slaapkamers zijn beide v.v. vaste kastruimte.
Alle kamers zijn v.v. een fraaie parketvloer.

Bijzonderheden:
• Woonoppervlak 57m².
• V.v. onderhoudsarme kunststof kozijnen met dubbele beglazing.
• V.v. Bosch HR gas c.v. combiketel (2011).
• Strak en modern appartement. Glad stucwerk.
• 2 balkons.
• Ruime berging in onderbouw.
• Gezonde VvE en lage servicekosten (€ 111,13 per maand inclusief water).
• Voldoende gratis parkeergelegenheid voor de woning.
• Gelegen nabij winkels, natuur en uitvalswegen.
• Loosdrechtse Plassen op fietsafstand.

Dit eigentijds en strak afgewerkte appartement kan zo betrokken worden.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 195.000 k.k.
Servicekosten € 111.00 per maand
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort appartement Portiekflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1960
Soort dak Zadeldak bedekt met bitumineuze dakbedekking

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 57 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 6 m2

Externe Bergruimte 7 m2

Inhoud 181 m3

Indeling

Aantal kamers 2 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 3e woonlaag

Energie

Definitief energielabel D
Isolatie Dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Bosch HR gas gestookt uit 2011

Kadastrale gegevens

Hilversum O 1363
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In woonwijk
Tuin Geen tuin
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Inpandige berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Nee
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja
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Algemeen






