
JAN VAN DER HEIJDENSTRAAT 19, HILVERSUM

€ 309.000 k.k.

www.janvanderheijdenstraat19.nl



Jan van der Heijdenstraat 19, Hilversum

Op loopafstand van winkels, stations en centrum gelegen ruim middenhuis, gebouwd rond 1925, met voor-
en grote vrije achtertuin en onderkelderde schuur.

• 3 slaapkamers (mog. voor 4e)
• woonoppervlak 107 m²
• inhoud 365 m³
• perceeloppervlak 1.48 are

Indeling: entree, gang, toilet, trapkast, ruime woonkamer met praktische plavuizenvloer, houthaard en deur
naar veranda en de achtertuin, dichte keuken met diverse inbouwapparatuur, vaste trap naar de kelder en
deur naar de tuin.
1e Verdieping: overloop, ouderslaapkamer met vaste kasten, 2e slaapkamer met vaste kasten, 3e
slaapkamer met wastafel, eenvoudige badkamer met douche en wastafel
2e Verdieping: via vaste trap naar ruime, geïsoleerde zolderverdieping met mogelijkheid voor dakkapel en 4e
slaapkamer. Opstelling c.v.-ketel en aansluiting voor de wasmachine. Bergruimte.

Winkelcentrum Seinhorst en de Jumbo op loopafstand. Treinstation Centraal ligt op 1 km, dat is 10 minuten
lopen en Mediapark op fietsafstand.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 309.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1925
Soort dak Mansarde dak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 107 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 24 m2

Externe Bergruimte 18 m2

Overige inpandige ruimte 7 m2

Perceeloppervlakte 148 m2

Inhoud 365 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche en 1 wastafel
Aantal woonlagen 3 woonlagen en een kelder

Energie

Definitief energielabel C
Isolatie Dakisolatie en dubbel glas
Verwarming Cv-ketel en houtkachel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Intergas HR combiketel gas gestookt uit
2014, eigendom

Kadastrale gegevens

Hilversum C 4318
Oppervlakte 148 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 69 m2 (12m diep en 5.75m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordoosten

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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