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“HEERLIJK WONEN, ALLES OP LOOPAFSTAND, 
DAT WAARDEREN WE HET MEESTE IN DIT  

SFEERVOLLE HUIS. MAAR HET IS TIJD VOOR IETS ANDERS, 
WE ZULLEN ONS HUIS ZEKER GAAN MISSEN”

Op loopafstand van het gezellige oude dorp van Blaricum, bos en heide, 
ligt deze onder architectuur gebouwde prachtige vrijstaande rietgedekte villa (1987). 

De villa heeft een heerlijke zonnige tuin gelegen op het zuidwesten, 
een inpandige dubbele garage met elektrische deuren en een oplaadpunt voor een elektrische auto. 

Ook kunnen twee auto’s op eigen terrein geparkeerd worden.



Indeling:

Entree, hal met garderobekast, separaat toilet, luxe moderne woonkeuken met kookeiland en voorzien van 
diverse inbouwapparatuur (Miele, Boretti, AEG), grenzend aan een lichte open eetkamer met erker met 

glas tot op de grond. Iets lager gelegen vindt u de zonnige royale living met een schitterend 
uitzicht op de fraai aangelegde tuin en een doorloop naar de studeerkamer/kantoor, 

die is voorzien van openslaande deuren naar een half overdekt terras en de tuin. 
De tuin heeft meerdere schaduw- en zonplekken, en een Sundance spa.

Vanuit de hal is het souterrain via het trappenhuis bereikbaar. Hier komt u bij de dubbele garage, 
de waskamer met wasmachine aansluiting, een ruime kamer met daglicht en is thans in gebruik 

als lounge/bios en fitness, een geklimatiseerde wijnruimte, een dubbele douche met 
Cleopatra stoombad en de technische ruimte. 

























1e verdieping:

Op de overloop bevindt zich een separaat toilet en een badkamer met 
met douche en vaste wastafel.  Een ruime slaapkamer en een zeer sfeervolle royale ouderslaapkamer 

met eigen badkamer met vaste wastafel, bad/douche en bidet. Grenzend aan die badkamer bevindt zich 
nog een kamer met een deur naar kleine inpandige patio. Deze kamer is nu in gebruik als kledingkamer. 
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Het huis heeft vele mogelijkheden. Met een interne verbouwing is de bovenverdieping 
te wijzigen naar 3 slaapkamers, en ook het souterrain waar thans de garages zijn is eenvoudig 
te wijzigen naar 2 werkkamers of atelier.

Bijzonderheden:
 • Huis onder architectuur van Paul Bouwmans
 • Tuin onder architectuur van Rob Verlinden met tuinhuisje en een fietsenberging
 • Het huis leent zich zeer goed voor een kantoor of praktijk aan huis
 • Elektrische garagedeuren; oplaadpunt auto in garage
 • Geklimatiseerde wijnruimte
 • Alarmsysteem met aansluiting op meldkamer
 • Voorzien van vloerverwarming op alle woonlagen
 • Het huis is volledig geïsoleerd













Highlights:

woonoppervlakte: 238 m2
inpandige garage: 32,2 m2
perceel oppervlakte: 990 m2

Sfeervol
Licht
Speels
Loopafstand van dorp, bos en heide
Privacy
Wonen & Werken
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Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat deze onvolledig of onjuist is 
of fouten kunnen bevatten. Art of Living kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten. 

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze verkoop geschiedt aan de zijde van de verkopers onder het voorbehoud van gunning




