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€ 775.000 k.k.

Bezoek www.seminariehof30.nl voor meer informatie



Seminariehof 30, Soest

In het zeer geliefde Soest-Zuid op een bijzonder rustige locatie mogen wij dit zeer riante penthouse op de vierde
verdieping van kleinschalig complex "Thesaurierstaete" aanbieden. Gelegen op fraaie hoeklocatie in het gebouw,
waardoor er extra veel licht binnenvalt en er uitzicht is aan drie zijden. Er horen twee eigen parkeerplaatsen en een grote
berging in het souterrain bij. Royaal dakterras op het zuiden met elektrisch zonnescherm en airconditioning in de
woonkamer. Het appartementencomplex is in 1998 gebouwd en zeer goed onderhouden. Tevens is er een lift aanwezig.

In de nabijheid ligt winkelcentrum Soest-Zuid met haar diversiteit aan winkels, delicatessenzaakjes, een supermarkt en
verschillende gezellige horeca. Het treinstation Soest Zuid zit op vijf minuten lopen en ook de Soester Duinen waar u
heerlijk kunt gaan wandelen zijn vlakbij.

We nemen u graag mee door de woning.

Begane grond:
Entree in de centrale hal met videofoon, lift en trappenhuis. 

Souterrain:
In de parkeergarage beschikt dit appartement over twee eigen parkeerplaatsen en een zeer riante berging.

Vierde verdieping: 
Aangekomen op de vierde verdieping deelt u de hal met één ander appartement. Vanuit deze hal is er toegang tot het
appartement. De royale hal biedt toegang tot de twee slaapkamers, één badkamer, toilet en de woonkamer. Daarnaast
is hier de meterkast, c.v.-ruimte met combiketel (1998) en de videofoon. Het toilet is geheel betegeld en voorzien van een
fontein. De eerste badkamer heeft een douchecabine en vaste wastafel. De twee slaapkamers zijn gelegen aan de
voorzijde van de woning, beiden voorzien van een dakkapel en aangrenzend aan de ouderslaapkamer bevindt zich een
en-suite badkamer met ligbad, dubbele wastafel en tweede toilet.

Vervolgens komen we in de zeer riante woonkamer met schuifpui naar het dakterras, die overgaat in de eetkamer welke
in open verbinding staat met de keuken en deur met toegang tot dakterras. Naast de keuken is een ruime berging met
daarin ook de aansluitingen voor wasmachine en droger. De woonkamer is zeer licht, met parketvloer, fraai uitzicht en
voorzien van airconditioning. De open keuken beschikt over een U-opstelling met veel kastruimte en inbouwapparatuur,
te weten: inductiekookplaat, afzuigkap, koelkast, vriezer en vaatwasser.

Algemeen:
- Bouwjaar 1998.
- Beschikt over airconditioning.
- De woonoppervlakte bedraagt 138 m².
- De VvE is zeer actief (professioneel beheerd met o.a. MJOP) en de maandbijdrage is € 331,56.
- Volledig geïsoleerd met dak- en spouwmuurisolatie, alsmede dubbele beglazing.
- Energielabel C.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 775.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 331,65 per maand

Bouw

Soort appartement Penthouse
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1998
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd

Soort dak Samengesteld dak bedekt met bitumineuze dakbedekking
en pannen

Keurmerken Energie Prestatie Advies

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 138 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 25 m2

Externe Bergruimte 36 m2

Inhoud 444 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 2 badkamers en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 dubbele wastafel, 1 ligbad, 1 toilet, 1 douche en 1 wastafel
Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 4e woonlaag

Voorzieningen Buitenzonwering, lift, mechanische ventilatie, natuurlijke
ventilatie, schuifpui en kabel TV

Energie

Definitief energielabel C
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Valliant gas gestookt uit 1998, eigendom



Kadastrale gegevens

Soest D 4692
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom
Soest D 4629
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in woonwijk en vrij uitzicht
Tuin Geen tuin
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Inpandige berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren en parkeergarage

Garage

Soort garage Parkeerkelder en parkeerplaats

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja (€ 331,65)
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 





Plattegrond









Plattegrond 3D







Lijst van zaken
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