
 

 

LUXE VRIJSTAANDE RIETGEDEKTE VILLA 

 
Deze luxe rietgedekte VILLA met dubbele garage is werkelijk een lust voor het oog, waarbij 
de sfeer van ouderwets vakmanschap op geraffineerde wijze is gecombineerd met modern 
comfort. 
 
De ligging is subliem in de villawijk “Crailo”,  midden in het groen en tegenover het bos van 
het Goois natuurreservaat, maar ook dichtbij uitvalswegen richting Amsterdam of Utrecht. 
De villa is uiterst uniek gesitueerd op maar liefst 2.826 m² grond en biedt haar bewoners 
alle woonwensen die u van een villa van dit signatuur mag verwachten. 
 
Echte eyecatcher is de royale hal met imposante handgemaakte trappartij en de luxe woon-
keuken (Siematic). 
 

 
Drieklomp Eemnes B.V. bemiddelt in de verkoop van boerderijen, villa’s en landhuizen 

 

Drieklomp Makelaars en Rentmeesters – Wakkerendijk 178A – 3755 DH Eemnes 

Telefoon 035 5394470 – Telefax 035 5394472 – www.drieklomp.nl 

Woningmakelaardij – Agrarische Makelaardij – Bedrijfsmakelaardij – Financiële dienstverlening 

 

 

 

 HUIZEN, DOCTOR A. PLESMANLAAN 5 



 

 

 
KENMERKEN 
BOUWJAAR   2008   
BOUWWIJZE   traditioneel gebouwd, rietgedekt    
ISOLATE    volledig geïsoleerd    
INHOUD    ca. 1.500 m3  
WOONOPPERVLAKTE ca. 325 m² 
PERCEELOPPERVLAKTE 2.826 m² 
 

TERRAS TERRAS 



 

 

 

HAL 
   ENTREE                               

WOONKEUKEN               WOONKEUKEN 

BESCHRIJVING  
BEGANE GROND 
 
Via de imposante dubbele voordeur komt u in de riante hal met hoog plafond, een garderobekast, 
een meterkast, een toiletruimte met wastafel en zwevend toilet en natuurlijk de fraaie handge-
maakte trappartij. De hal is voorzien van een zwart/wit plavuizen vloer met vloerverwarming. De 
hal geeft toegang tot de living en de bijkeuken met pantry. In de hal is een zichtlijn gecreëerd, 
welke een weids uitzicht biedt over de fraaie tuin. 
 
De woonkeuken (Siematic) is voorzien van een luxe kook/spoeleiland. De kastenwand met daarin 
al het denkbare apparatuur, zoals oven, magnetron en koelkast is fraai weggewerkt in de wandaf-
werking. De sfeer is uniek, mede door de (gas) open haard en de openslaande deuren naar het 
terras.  
 
  

 

    STIJL 

       & 
  CHARME 



 

 

  

BESCHRIJVING  
BEGANE GROND 
 

 
 
De zeer royale living met mo-
derne rechthoekige (gas) open 
haard en Wengé vloer met 
vloerverwarming, is voorzien 
van openslaande deuren naar 
het terras en de tuin. Vanwege 
de vorm van de living is er een 
intieme sfeer ontstaan. Aanslui-
tend aan de living is een aparte 
eetkamer met Wengé vloer met 
vloerverwarming en dubbele 
deuren naar het terras.  
 
Vanuit de hal komt u in een ka-
mer die nu in gebruik is als fit-
nessruimte met een en-suite 
badkamer voorzien van een 
wastafel en regendouche met 
een infrarood zonnebanksys-
teem. Van deze fitnessruimte 
kunt u natuurlijk prima een extra 
slaapkamer maken. Voorts is er 
nog een aparte t.v.-kamer met 
een riant bioscoopscherm en 
vier bioscoopstoelen. 
 
 

LIVING 

LIVING 

BIOSCOOP 



 

 

SLAAPKAMER 

BADKAMER 

 

BESCHRIJVING  
1E VERDIEPING 
 
Via de royale trappartij en overloop komt 
u in de ruime master-bedroom welke is 
voorzien van airco-installatie en elektri-
sche gordijnen. Aangrenzend is een roy-
ale inloopkast met een op maat ge-
maakte kastenwand. De aangrenzende 
luxueuze badkamer is voorzien van een 
Wengé vloer met vloerverwarming en 
heeft twee aparte wastafels met om-
bouw, een douchestraat en een dubbele 
half-ingebouwde whirlpool. Het toilet be-
vindt zich in een afgesloten ruimte. 
Voorts is er nog een tweede slaapkamer 
met en-suite badkamer voorzien van 
een douchecabine en een wastafel met 
ombouw. 
 
Op de overloop vindt u een luxe gasten-
toilet en aangrenzend de “laundry”. Hier 
bevindt zich ook de bergvliering, die 
middels een vlizotrap bereikbaar is. Op 
de bergvliering vindt u 2 boilers (300 liter 
per stuk) en een wtw-installatie. Doorlo-
pend komt u in een ruimte met inbouw-
kasten en een wastafel. Vervolgens 
komt u in de derde slaapkamer. Deze 
slaapkamer heeft vanuit de garage een 
eigen opgang. 

DETAIL BADKAMER 

 



 

 

BADKAMER FITNESSRUIMTE 

FITNESSRUIMTE 

 



 

 

OVERIG 
 

De gehele villa is voorzien van een 
alarminstallatie met intercom. 
 
In de villa vindt u op maat gemaakte 
kasten, extra hoge deuren, hoge plin-
ten en inbouwspots. De gehele begane 
grond is voorzien van vloerverwarming. 
 
Tot slot is er nog een dubbele garage 
met elektrische deuren en vaste kasten 
en een tuinhuis (ca. 30 m²) met veran-
da in aanbouw. 
 
Daarnaast heeft de villa een besloten 
tuin met grasveld, voorzien van sproei-
installatie en naast de chique oprijlaan 
met fontein, ook diverse terrassen 
voorzien van leisteenvloer met terras-
verwarming, een muziekinstallatie en 
verlichting.  
 
Diegene die de uniciteit van deze 
villa begrijpen, weten dat een object 
als dit op een dergelijke locatie maar 
zeer zelden wordt aangeboden. 
 

VRAAGPRIJS € 2.495.000,— k.k. 
 
 
Deze brochure is door ons zo zorgvuldig mogelijk op 
basis van bestaande gegevens opgesteld. Aan deze 
brochure zijn geen rechten te ontlenen. Nadere infor-
matie is te verkrijgen via ons kantoor te Eemnes (035-
5394470). 

 

VOORZIJDE 

ZIJ-AANZICHT 

TUIN 



 

 

Kadaster 
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Informatieplicht 
De verkoper van de onroerende zaken heeft een informatieplicht. Dit wil zeggen dat de verkoper verplicht is 
om belangrijke zaken, die hem bekend zijn, en voor u als koper van belang kunnen zijn, aan u mee te delen. 
Daartoe is door ons kantoor een verkoopvragenlijst opgesteld waarin allerlei belangrijke informatie voor de 
koper wordt verstrekt. In geval van serieuze belangstelling is het verstandig om ons te vragen naar een kopie 
van het eigendomsbewijs van de huidige eigenaar om zo inzicht te krijgen in zaken als erfdienstbaarheden, 
kettingbedingen en kwalitatieve rechten en verplichtingen. Daarnaast is het van belang bij verdergaande inte-
resse inzicht te hebben in zaken die wel of niet bij de woning horen. Deze gegevens vindt u in de “lijst van 
roerende zaken”, welke tevens bij ons op aanvraag beschikbaar is.  
 
Onderzoeksplicht 
De hiervoor genoemde informatieplicht van de verkoper ontslaat de koper niet van een eigen onderzoeks-
plicht. Ook zal de koper duidelijk aan moeten geven wat zijn speciale bedoelingen zijn met de te kopen onroe-
rende zaak. Mocht de koper verbouwingsplannen hebben, dan is het aan te bevelen om bij een tweede of 
latere bezichtiging een aannemer, architect of constructeur mee te nemen. Er ligt een verantwoordelijkheid bij 
de koper ten aanzien van zaken die opvraagbaar zijn bij de gemeente en andere openbare diensten. Daarom 
kan het verstandig zijn dat een koper zich laat bijstaan door een eigen “aankopend makelaar”. Dat is een ma-
kelaar die de belangen van u als koper behartigt.  
 
Financiering/hypotheek 
Het is verstandig alvorens u een bod uitbrengt op een woning, inzicht te hebben in de financiële consequen-
ties van uw eventuele aankoop. Hiervoor kunt u terecht bij de financieel specialisten van Drieklomp Financieel 
Adviseurs. Zij beschikken over  de essentiële kennis om  u een persoonlijk en helder advies te geven, zodat u 
zich in de toekomst geen zorgen hoeft te maken over de bekostiging van uw nieuwe woning. Drieklomp Finan-
cieel Adviseurs is een onafhankelijk adviesbureau dat geen binding heeft met welke bank of financiële instel-
ling dan ook. Dat verzekert u van een objectief en betrouwbaar advies.  
 
Na de bezichtiging 
De verkoper heeft zijn woning voor u opengesteld om te bezichtigen en is uiteraard zeer benieuwd naar uw 
reactie. Wij stellen daarom een vlotte reactie erg op prijs, ook wanneer de bezichtigde woning niet is wat u 
zoekt. Eventueel kunnen wij samen met u uw woonwensen in kaart brengen en u helpen met het zoeken naar 
uw droomhuis. Voor meer inlichtingen hierover kunt u informeren bij ons kantoor. 
 
Onderhandelen 
Wanneer u denkt volledig geïnformeerd te zijn, kunt u schriftelijk of telefonisch een bieding, eventueel met 
voorbehouden, aan ons doorgeven. Mocht u uw bod aan ons  per e-mail willen doorgeven dan verzoeken wij 
u dat mondeling direct te melden zodat wij de mail kunnen ophalen en weten dat er “een bod op de woning 
ligt.”Als de partijen het eens zijn over de prijs en de voorwaarden, zullen wij zorg dragen voor een correcte 
vastlegging in een NVM koopovereenkomst, die door koper en verkoper getekend wordt en vervolgens aan de 
notaris wordt toegezonden.  
 
Waarborgsom of bankgarantie 
Bij een koopovereenkomst is het gebruikelijk dat de koper na het sluiten van de koopovereenkomst met de 
verkoper, een waarborgsom stort of een bankgarantie afgeeft van 10% van de overeengekomen koopsom. 
Deze bepaling wordt standaard opgenomen in de koopovereenkomst.  
 
Heeft u verder nog vragen of wilt u een afspraak met ons maken over bovengenoemde punten dan kunt u 
uiteraard contact met ons opnemen. 
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