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WELKOM

Welkom!
Voorma en Walch Makelaars is al meer dan 
tachtig jaar dé makelaar in ‘t Gooi en heeft 

kantoren in Blaricum, Laren, Huizen, Bussum, 
Hilversum en Naarden Vesting. In onze kantoren 
werken ervaren en gecertificeerde makelaars die 
onze klanten altijd op de juiste manier begeleiden

met de aankoop, (stille) verkoop, nieuwbouw, 
taxatie en verhuur van woningen, apparte-

menten en bedrijven. Voorma en Walch 
Makelaars is aangesloten bij de NVM zodat

je altijd weet dat je te maken hebt met een 
kwaliteitsmakelaar.




Voor vragen over deze woning kunt u terecht

bij makelaar:

Tiffany de Beer

06 - 836 495 70

035 - 760 75 55
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Wordt dit uw droomwoning?

Curiestraat 32

Hilversum

In een rustige kindvriendelijke straat in 
Hilversum Oost ligt deze uitgebouwde en 
volledig gemoderniseerde gezinswoning 
met voor- en ca. 11 meter diepe achtertuin. 
In de achtertuin staat tevens de berging, 
waar zich ook een aparte geïsoleerde en 
verwarmde werkkamer bevindt. De woning 
bevindt zich in moderne en keurige staat van 
onderhoud en kan door een volgende 
eigenaar zonder verbouwen betrokken 
worden. 




De Curiestraat is een rustige kindvriendelijke 
straat gelegen op loopafstand van 
natuurgebied Anna's Hoeve en op 5 minuten 
fietsafstand van NS-station Hilversum 
centraal en het centrum van Hilversum. In 
de directe omgeving bevinden zich  diverse 
scholen, supermarkten, winkels en een 
restaurant. Uitvalswegen naar de A1 en A27 
zijn gunstig. 





Kenmerken
• Soort woning: Eengezinswoning

• Bouwvorm: Bestaande bouw

• Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)

• Bouwjaar: 1940

• Woonoppervlakte: 91 m²

• Inhoud: 325 m³

• Perceeloppervlakte: 148 m²

• Isolatie: Dakisolatie, dubbel glas

• Garage Geen garage

• Oplevering Beschikbaar
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Rondleiding...

Bijzonderheden

Begane grond: entree, trapkast/meterkast, 
toilet, woonkamer met openslaande deuren 
naar de tuin, ruime open keuken voorzien van 
diverse inbouwapparatuur. 




Eerste verdieping: overloop, badkamer met 
douche, toilet, wastafel en aansluiting 
wasmachine, 2 slaapkamers. 




Tweede verdieping: met een vaste trap te 
bereiken zolderverdieping met dakramen, 
bergruimte met cv-opstelling. 




Bijzonderheden: 

- Bouwjaar 1940;

- Woonoppervlakte ca. 91 m2, 
perceeloppervlakte 148 m2;

- Keuken geplaatst in 2018;

- Eiken houten vloer op de begane grond en 
eerste verdieping;

- Berging met aparte werkkamer die voorzien 
van is van elektra en verwarming;

- Twee elektrische zonneschermen in de 
achtertuin;

- Voorzien van dubbele beglazing (m.u.v. de 
voordeur);

- Voorzien van dakisolatie;

- Oplevering in overleg.
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Plattegrond

begane grond
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Plattegrond

eerste verdieping
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Plattegrond

tweede verdieping
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Plattegrond

bijgebouw
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Curiestraat 32

Kadastrale kaart
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CURIESTRAAT
Woont u binnenkort


op deze locatie?
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HILVERSUM
Mediastad omringd door groen

Hilversum is een bruisende stad in het groen en wordt 
vaak aangeduid als “Mediastad” door de vele 
mediabedrijven en het mediapark dat zich huisvest in 
deze gemeente. Daarnaast is Hilversum de grootste 
plaats van het Gooi. 

De diversiteit is enorm. Zo beschikt Hilversum over een 
groot centrum met veel horeca en winkelmogelijkheden, 
kleinschalige winkelgebieden zoals de ‘Gijsbrecht van 
Amstelstraat’ en zijn de Loosdrechtse Plassen op 
steenworp afstand. Hilversum is omgeven door bos en 
heide en biedt hierdoor diverse wandelmogelijkheden..

De gemeente duidt zichzelf aan als 'tuinstad' 
vanwege de groene omgeving maar geeft wel het 
gevoel van een “stad” door o.a. het bruisende 
centrum. Hilversum is een geliefde plek om te 
wonen door de diverse villawijken, de centrale 
ligging in Nederland, meerdere NS stations en vele 
basis- en middelbare (internationale) scholen. 
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TEAM

BUSSUM
“Geluk zit ‘m in vele dingen en prettig wonen hoort daar bij.” Wonen kan bijdragen

aan uw welbevinden. Of het nu een klein of een groot huis is, het moet passen,

ook financieel.




De aanschaf van een eigen huis is doorgaans de grootste uitgave van uw leven.

Wonen is maatwerk en daarom willen wij u bij Voorma en Walch graag persoonlijk

spreken vóór wij voor u aan de slag gaan. Wij denken en voelen graag met u mee.

In plaats van telefonisch het lijstje met uw woonwensen door te nemen, willen wij

echt weten wie u bent en welke woning bij u past. Bovendien hebben wij veel woningen

in de ‘stille’ verkoop waarover wij u kunnen informeren. U bent van harte welkom bij

ons op kantoor aan de Huizerweg 124 te Bussum om ons team te ontmoeten.

“Wij denken en voelen graag met u mee.”

Kleis
Partner en kantoordirecteur Kleis Kooistra (1980) MScRE is sinds 2001 
werkzaam als Register Makelaar & Register Taxateur in het Gooi.Het Gooi 
is zijn werkgebied en met name Hilversum, Bussum, Naarden en ook 
Wijdemeren beschouwd hij tot zijn expertisegebied. Kennis, veel ervaring 
en een groot (lokaal) netwerk zijn de 'added values' van Kleis.

Garbrand
Garbrand Voorma en Jacques Walch hebben in 1983 dit prachtige bedrijf 
opgestart en uitgebouwd tot wat het nu is, een prachtig bedrijf met 
inmiddels 5 fillialen! Garbrand is onze rots in de branding als het gaat om 
taxaties. Garbrand taxeert al sinds jaar en dag met veel plezier en kennis 
de meest uiteenlopende objecten. 
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Marie-Louise
Marie-Louise werkt al vele jaren met passie en veel enthousiasme als 
Register Makelaar / Register Taxateur. Ze staat voor professioneel advies, 
persoonlijke aanpak, integriteit en optimale service. Ze is getrouwd heeft 
3 kids en woont al meer dan 20 jaar met veel plezier in "Het Gooi". 

Nicolette
Nicolette is sinds 2018 in dienst bij Voorma en Walch. Zij heeft haar 
ervaring opgedaan bij verschillende vestigingen binnen Voorma en Walch. 
Sinds eind 2020 is zij Office Manager van kantoor Bussum. Voor onze 
klanten is zij het eerste aanspreekpunt, daarnaast biedt zij ondersteuning 
aan het makelaarsteam en is de duizendpoot binnen onze vestiging. 
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Carolien
Carolien is sinds 2021 in dienst bij Voorma en Walch. 

Is de linker- en rechterhand van Kleis. Is in afrondende fase van haar 
opleiding KRMT. Door haar commerciële achtergrond is zij zeer gedreven 
bij de aan en verkoop van woningen. Doordat zij geboren en getogen in 
het Gooi is, is haar netwerk groot en kent ze de omgeving zeer goed.

Lieve
Lieve is onze jongste medewerkster bij Voorma en Walch en is in 
opleiding tot makelaar. Zij ondersteunt kantoor Laren, Blaricum en 
Bussum met haar hardwerkende, meedenkende en creatieve inzet. 
Daarbij is ze heel leergierig en staat ze elke dag klaar voor onze klanten.



Voorma en Walch kan u ontzorgen tijdens het

 (aan)koopproces van een woning

Stap 1: Bezichtigingen
Wij horen graag van u wat u van de bezichtiging vond.

Stap 2: Bieden
Bij het uitbrengen van een schriftelijk bod kunt u de volgende zaken meenemen 

in het biedingsproces:

• Datum van transport / sleuteloverdracht

• Overname van roerende zaken

• Ontbindende voorwaarden (financiering,  voorbehoud bouwkundige keuring, asbest  

  clausule, etc)

Stap 3: Koopovereenkomst
• Notariskeuze is aan de koper (tenzij anders is vermeld)

• Na ondertekening van de  koopovereenkomst heeft de koper 

   3 (werk)dagen bedenktijd

• De koopovereenkomst kan op verzoek van de koper worden

   ingeschreven in het Kadaster (voor rekening van de koper)

• Taxatie: eventueel benodigd voor de financiering van de woning

• Bouwkundige keuring: inplannen indien gewenst

Stap 4: Oplevering woning
• Allereerst vindt er een inspectie in de woning plaats

• Daarna gaat u naar de notaris om de leveringsakte (en eventueel hypotheekakte)

   te tekenen. Daarna worden deze aktes door de notaris ingeschreven in het Kadaster

• Sleuteloverdacht

• U bent eigenaar van de woning 
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Bel of stuur een email voor een afspraak 

of kom langs bij een van onze vestigingen.

Laren


Brink 34, 1251 KW Laren


Tel: 035 - 539 90 80

Blaricum


Torenlaan 12d, 1261 GD Blaricum


Tel: 035 - 531 53 00

Ibiza (ES)


Landgoed Can Blaiet, San Rafael 22090 Ibiza


Tel.: 06-53313602

Huizen


Ceintuurbaan 22, 1271 BJ Huizen


Tel: 035 - 525 31 35

Business


Kooltjesbuurt 1, 1411 RZ Naarden


Tel: 035 - 539 90 82

Bussum



Huizerweg 124, 1402 AK Bussum


Tel: 035 - 760 75 55


