
Vorstelijk

Wonen
BEGINT BIJ VAN WIJK MAKELAARS

Soest, Mariastraat 11

Vraagprijs € 995.000,- k.k.



Kenmerken
Maak kennis met de kenmerken van de
woning. Heeft u vragen, wilt u een
bezichtiging aanvragen of meer
informatie ontvangen?




Wij informeren u graag!

Type


Kamers


Woonoppervlakte


Perceeloppervlakte


Inhoud


Bouwjaar


Zonligging

2-onder-1-kapwoning


7


192 m²


444 m²


605 m³


1989


Noordwest



Rustig wonen in 
geliefd Soestdijk

Op bijzonder geliefde locatie in Soestdijk gelegen, deze 
verrassend ruime half vrijstaande villa (1989) met een 
bijzonder hoog afwerkingsniveau en een fraai 
aangelegde zonnige tuin met veel privacy (totale 
perceel 444 m²) voorzien van overdekt terras, fraaie 
koperen buitendouche, cederhouten hottub en 
kruidentuin. Dit ultieme gezinshuis met 11 
zonnepanelen (energielabel B) beschikt o.a. over 5 
volwaardige slaapkamers, 2 badkamers en een riante 
kantoorkamer op de begane grond. De Mariastraat is 
heerlijk rustig wonen met alle voorzieningen (N.S.-
station, scholen, winkels en de uitgestrekte bossen van 
Baarn en Lage Vuursche) daadwerkelijk binnen 
handbereik. 











Bijzonderheden:

-	De  woning is voorzien van dubbelglas, vloer-, muur- en

 dakisolatie

-	De  wanden en plafonds zijn glad gestuukt.

-	Ankerloze spouwmuren met de aangrenzende woning.

-	Vernieuwde stompe binnendeuren.

-	Alarminstallatie en rolluiken aanwezig

-	Overdekt terras voorzien van lichtkoepel, internet 
aansluiting en nis voor koelkast

-	Naast  de geïsoleerde houten berging is er nog een

 extra berging 

-	Volledig  geïntegreerde jacuzzi met verwarming en

  (zuiverings)pompinstallatie

-	Extra  overkapping grenzend aan keuken.     



Begane grond

Entree, hal met plavuizen vloer, garderobe, 
meterkast, L-vormige living met een visgraat 
eiken parketvloer, fraaie haard, ingebouwde 
boekenkasten en schuifpui naar zonnige tuin, 
half open keuken (Siematic) aan de tuinzijde 
voorzien van granieten aanrecht, dubbele 
spoelbak, inbouw vaatwasser, oven, 2 
gaspitten en een keramische kookplaat, koel-/
vriescombinatie, close-in boiler trapkast, 2e 
hal, toilet met fontein, kastenwand, 
tuingerichte kantoorkamer met verwarming 
en gezellige houtkachel.









1e verdieping

Overloop met eiken parketvloer en praktische 
inbouwkast, 4 volwaardige slaapkamers, 
waarvan de ouderslaapkamer is voorzien van 
een inloopkastenkamer, luxe badkamer (2016 
Villeroy & Boch sanitair) voorzien van duo 
ligbad, douchecabine, dubbel 
wastafelmeubel, 2e toilet, vloerverwarming 
en designradiator







2e verdieping

Bereikbaar via vaste trap; overloop met 
kopgevelraam, 2e badkamer voorzien van 
douche, wastafel, separaat toilet, aansluiting 
wasmachine en droger, opstelling HR 
combiketel (2019) , 5e slaapkamer met veel 
bergruimte achter de knieschotten.

















LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Blijft achter Kan worden overgenomen

Inbouwspots/dimmers Buitenverlichting Losse (hang)lampen

Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers Tijd-of schemerschakelaar/
bewegingsmelder

Koperen lampen veranda

Boekenkasten woonkamer, gordijnrails Tuinhuis/buitenberging Hanglampen woonkamer

Gordijnen,over-,vitrages,rolgordijnen, lamellen Trampoline,vlaggenmast(houd
er)

Kasten/werkbank in tuinhuis/
berging

Jaloezieën,rolhorren Hot tub met toebehoren

Rolluiken en electrische zonwering Buitendouce met boiler

Vloerbedekking,parketvloer,houten vloer

Plavuizen, openhaard met 
toebehoren,houtekachel

Designradiator(en),spiegelwanden

Schilderij ophangsysteem, keukenblok 
(bovenkasten)

Kookplaat,gasfornuis,afzuigkap,oven,vaatwasser Gaat mee

Koel-vriescombinatie, toilet(rolhouder),fontein Kapstok 2e hal

Ligbad,douche(cabine/
scherm),wastafel(meubel)

Messing jashaak slaapkamer

Spiegelkast boven wastafel,brievenbus, Toiletrolhouder

Alarminstallatie,inbraakpreventie,rookmelders Losse potten 

(klok)thermostaat,cv-installatie,boiler,rolluiken Ring installatie

Zonwering buiten,telefoon/internetaansluiting

Zonnepanelen,tuinaanleg,beplanting



VAN WIJK MAKELAARS PRESENTEERT:

Wonen in Soest
U hoeft nog nooit in Soest te zijn geweest om te kunnen
inschatten dat het een bijzondere plek is om te wonen.
Soest is geografisch gezien letterlijk het middelpunt van
Nederland. Centraler kunt u niet wonen, vanuit Soest is
Nederland dichtbij.




Dat geldt nog sterker voor de natuur. Nergens anders
vindt men zo’n gevarieerd landschap. Of u nu een
liefhebber bent van bossen, groene polders, water,
heide of zandduinen, in Soest komt iedereen aan z’n
trekken.



Op een landkaart is duidelijk te zien hoe Soest wordt
omringd door aantrekkelijke natuurgebieden. Zoals de
bekende Soester Duinen, de uitgestrekte polders,
Landgoed Pijnenburg, het Eemmeer en de heidevelden.
Wie het genoegen heeft om in Soest te wonen, ervaart
dit aan den lijve. Familie en vrienden wonen nooit echt

ver weg. 

Als u zelf van vakantie terugkomt en na een lange reis
door het glooiende boslandschap naar huis rijdt, lijkt
het alsof de vakantie weer verdergaat. Ook voor uw
bezoek is de rijke natuur een attractie.




Maar de inwoners van Soest hebben nog meer redenen
waarom ze hier niet meer weg willen. Zoals de
gemoedelijke sfeer. Ooit was Soest een kleine
boerenlintgemeente. In de negentiende eeuw
veranderde dat, toen welgestelde lieden Soest
ontdekten als een heerlijke plek om tot rust te komen
temidden  van natuurschoon. 




Ondertussen is er veel veranderd. Soest is uitgegroeid
tot een moderne plaats met alle denkbare, moderne
voorzieningen. Maar het gevoel van landelijk wonen is
gebleven.



W i l t  u  e e n  w o n i n g  k o p e n  o f  j u i s t  v e r k o p e n ?

Vraag dan Van Wijk Makelaars u daarbij te helpen. Wij
weten dat wonen meer is dan zorgen voor een dak
boven uw hoofd. Een woning moet een echt thuis zijn.
Een thuis is de basis van een zorgeloos bestaan. 




Maar waar vindt u dat ene huis dat aan al uw wensen
voldoet? En wat zijn die wensen eigenlijk? Misschien
wilt u eerst uw eigen woning verkopen. Hoe pakt u dat
aan? Waar moet u op letten? Dat zijn belangrijke
vragen. Van Wijk Makelaars kan u van dienst zijn bij het
vinden van de juiste antwoorden.







































Luisteren en meedenken, dat is onze kracht. Wij
inventariseren en realiseren uw woonwensen, zonder
frustraties of tegenvallers. 




Van Wijk Makelaars is een energiek en actief kantoor.
Wij zijn misschien een tikje eigenwijs; dat komt door
onze grote passie voor de makelaardij. Met die passie
en bijna 50 jaar ervaring in Soest, Baarn en omstreken
onderscheiden wij ons van de rest. 




We zetten onze gedrevenheid, ervaring en expertise
graag  voor u in.



A l e x  v a n  W i j k
Alex heeft in 1995 het kantoor over mogen nemen van zijn vader, die al sinds 1969 als
zelfstandig makelaar in Soest opereerde. Dat maakt dit tot één van de meest ervaren
makelaarskantoren in de regio. De makelaardij zit letterlijk in zijn genen. Zijn
belangrijkste eigenschappen: goed luisteren naar de behoefte van zijn klanten, zowel
creatief als constructief meedenken, soms tegengas geven, zodat ze ook daadwerkelijk
een klankbord aan hem hebben.

A l b e r t  v a n  d e  W e t e r i n g
Albert is per 1 september 2017 ons team komen versterken. Met zijn ruim 25 jaar
ervaring in de makelaardij in de regio Eemland, mogen wij gerust stellen dat wij een
“vedette” er bij hebben. In 1995 is hij beëdigd als makelaar en heeft hij bij verschillende
kantoren een schat aan ervaring op gedaan. De rust die Albert uitstraalt, gecombineerd
met zijn enorme kennis en humor, maken hem een toegankelijk en adequaat makelaar.

Na t h a l y  v a n  W i j k
Nathaly is sinds 1995 multifunctioneel inzetbaar voor Van Wijk Makelaars. Buiten gaat zij
als makelaar op pad en binnen is zij ons organisatorisch talent. Een echte spin in het
web. Door het aanbrengen van een goede structuur en tijdig te anticiperen zorgt
Nathaly ervoor dat nagenoeg alles vlekkeloos verloopt. Met haar Brabantse inslag maakt
zij van elke dag een feestje. Ze houdt graag alle ballen hoog, ook met hockey, tennis en
golf.

Ju d i t h  D a v e l a a r
Na jaren werkzaam geweest te zijn als zelfstandig ondernemer, zijn wij blij dat Judith
gekozen heeft voor ons team. Met haar commerciële en flexibele werkwijze, schakelt zij
snel tussen koper en verkoper. Geen stress voor Judith, zelfs onder grote druk zult u
haar altijd treffen met een volle lach. Judith is dol op haar gezin en 2 honden en is lekker
fanatiek op de Soester tennisbaan.

In g r i d d e  B o e r
Na haar uitstapje in de verzekeringswereld zijn wij blij dat Ingrid weer is teruggekeerd in
de makelaardij. Met haar geduld en klantvriendelijkheid vindt u een goed luisterend oor.
In haar vrije tijd kunt u Ingrid vinden op de wandelpaden en als trouwe supporter bij het
sporten van haar zoons.



VAAK GESTELDE VRAGEN:





Brochure


Deze brochure mag beschouwd worden als een

uitnodiging tot het doen van een aanbod. Het bieden

van de vraagprijs betekent niet automatisch dat

daarmee een koopovereenkomst tot stand komt. De

inhoud van deze brochure is informatief, er kunnen

geen rechten aan worden ontleend.


NB: de lijst van zaken en een door verkoper ingevuld

formulier met aanvullende gegevens omtrent de

woning gelieve u te bevragen bij de makelaar.






Wanneer ben ik in onderhandeling?


U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert

op uw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet.

Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk

aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet

in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft

dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.






Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen 
als er al over een bod onderhandeld wordt?


Dat mag. Vaak zal de verkopend makelaar aan

belangstellende vertellen dat hij, zoals dat heet "onder

bod" is. Een belangstellende mag dan wel een bod

uitbrengen, maar krijgt daar geen antwoord op tot de

onderhandelingen met de eerste geïnteresseerde

beëindigd is.






Hoe komt de koop tot stand?


Als verkoper en koper het eens worden over de

belangrijkste zaken bij de koop (dat zijn bijvoorbeeld de

prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende

voorwaarden), dan legt de verkopende makelaar de

afspraken schriftelijk vast in de koopakte. Ontbindende

voorwaarden zijn een belangrijk onderwerp. U krijgt als

koper niet automatische een ontbindende voorwaarde.

Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor

de financiering, dan moet u dit melden bij het

uitbrengen van uw bod. Het is belangrijk dat de partijen

het ook eens zijn over aanvullende afspraken en

ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt

opgemaakt.





Als ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de 
woning dan aan mij verkopen?


De Hoge Raad heeft bepaald dat als u de vraagprijs uit

een advertentie biedt, u dan een bod doet. 

De vraagprijs wordt dus gezien als een uitnodiging tot

het doen van een bod.





Mag een makelaar tijdens de onderhandelingen


het systeem van verkoop wijzigen?


Dat mag. één van de partijen mag de onderhandeling

beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden die de

vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk is te

bepalen wie de beste koper is. In dat geval kan de

verkopende makelaar -natuurlijk in overleg met de

verkoper besluiten de lopende onderhandeling af te

breken en de biedprocedure te wijzigen. Uiteraard dient

hij eerst de eventuele gedane toezeggingen na te

komen. De makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld voor

een inschrijvingsprocedure.






Zit de makelaarscourtage in de 'kosten koper'?


Nee. Voor rekening van de koper komen de kosten die

de overheid 'hangt' aan de overdracht van een woning.

Dat is de overdrachtsbelasting en de kosten van de

notaris voor het opmaken van de leveringsakte en het

inschrijven daarvan in de registers. Als de verkoper een

makelaar inschakelt om zijn woning te verkopen, dan

moet hij ook zelf met de makelaar afrekenen voor deze

dienst (makelaarscourtage). De makelaar dient bij de

verkoop vooral het belang van de verkoper dus niet dat

van de koper. Het kan daarom eveneens voor de koper

van belang zijn een eigen makelaar in te schakelen.






Gunning


Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor het

object te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze.






Waarborgsom/bankgarantie


Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen

van de kopende partij verlangt de verkoper van de

koper, een waarborgsom of bankgarantie, die 10% van

de koopsom bedraagt. Deze moet ter hand worden

gesteld aan de notaris.






Notaris


De keuze van de notaris is aan de kopende partij.


In de koopakte zullen wij de kosten die de notaris

berekent aan de verkoper bevriezen. Hiermee

voorkomen wij dat de notaris, aan de verkopers, te

hoge tarieven doorberekent. 



Soesterbergsestraat 46

3768 EJ Soest

035 6015050


info@vanwijkmakelaars.nl

www.vanwijkmakelaars.nl


