
BOSDRIFT 225, HILVERSUM

€ 250.000 k.k.

www.bosdrift225.nl



Bosdrift 225, Hilversum

Licht en modern tweekamerappartement (maisonnette) in het gewilde Hilversum Zuid. Dit fraaie
appartement is gelegen op de derde en vierde woonlaag en heeft een externe berging. De Hoornboegse
heide is op loopafstand en op 5 minuten wandelen naar de gezellige Gijsbrecht van Amstelstraat.

In 2015 is het appartement geheel gerenoveerd en is er een grotere woonkamer gerealiseerd met behoudt
van de originele driedubbele schuifdeuren en inbouwkasten. Er is onder andere een nieuwe keuken,
laminaatvloer door het hele appartement, stuc/ schilderwerk en een nieuwe groepenkast. Op de bovenste
verdieping is een geheel nieuwe slaapverdieping gerealiseerd die toegankelijk is doormiddel van een trap in
de woonkamer.

Indeling:
Entree/hal, hangend toilet, wasmachine kast, woonkamer met inbouwkasten en fraaie kamer-en-suite,
openslaande deuren naar het balkon met bergruimte en trap in de woonkamer naar de slaapverdieping.
Vanuit de hal zijn ook bereikbaar de royale keuken en kleine, maar nette badkamer met granitovloer.

Op de verdieping (twee dakramen en geïsoleerd dak) een ruime slaapkamer met kleedgedeelte en CV kast
(CV 2016).

Externe berging op de begane grond.

Kenmerken:
- Woonoppervlak circa 84 m2
- Overal mooie laminaatvloer en gladgestucte muren
- Geheel dubbel glas, dakisolatie
- Servicekosten ca € 120,- p.m.
- Comfortabel wonen nabij de Hoornboegse Heide en landgoed Zonnestraal



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 250.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 120,00 per maand

Bouw

Soort appartement Portiekflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1954

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 84 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 6 m2

Externe Bergruimte 7 m2

Inhoud 289 m3

Indeling

Aantal kamers 2 (1 slaapkamer)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen Douche
Aantal woonlagen 2 woonlagen
Gelegen op 3e woonlaag

Energie

Definitief energielabel F
Isolatie Dakisolatie en dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel gas gestookt uit 2016, eigendom

Kadastrale gegevens

Hilversum L 2969
Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan drukke weg en in woonwijk
Tuin Geen tuin
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja (€ 120,00)
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja
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