
Soesterbergsestraat 48A, Soest
€ 695.000 k.k.

Bezoek www.soesterbergsestraat48a.nl voor meer informatie



Soesterbergsestraat 48A, Soest

Royaal wonen op het leukste en levendigste punt in Soest-Zuid.

Een kans die nu geboden wordt met dit fraaie appartement gelegen op de 1e verdieping.
Temidden van de gezelligheid van het winkelcentrum in Soest-Zuid ligt dit appartement met een oppervlakte van maar
liefst 148 m2! En niet alleen de ruimte binnen is groot, uniek is ook het enorme terras met een oppervlakte van ruim 27 m2
dat is overdekt door het terras van het bovengelegen appartement.
Dit biedt u de mogelijkheid om in de zon te zitten, maar dat tegelijkertijd ’s zomers de echte warmte buiten het
appartement houdt.

De entree van het appartement is aan de Soesterbergsestraat-zijde. Uiteraard beschikt het complex over een
liftinstallatie.
Ook de hal van het complex en de gangen zijn ruim van opzet.
Éénmaal in het appartement treft u een grote hal aan die naar de enorme woonkamer en keuken leidt. Vanuit de hal
kunnen 2 grote slaapkamers (circa 17 en 26 m2), een complete badkamer met toilet en het gastentoilet bereikt worden.

De woonkamer met speelse erker is gelegen op de hoek van het gebouw. Hiervandaan heeft u een geweldig uitzicht over
de lommerrijke Soesterbergsestraat. De woonkamer is dusdanig ruim opgezet, dat hier eventueel nog een (werk)kamer
gerealiseerd kan worden.
De open keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur. Hiervandaan is de bijkeuken toegankelijk. Dit is een grote
ruimte waar de wasmachineaansluiting en de CV-ketel zich bevinden.

Onder het gebouw bevindt zich een berging (circa 11 m2) en op het afgesloten parkeerterrein ligt een eigen
parkeerplaats.

Wij durven gerust te stellen dat dit een appartement is dat maar zelden te koop komt. Dit ook getuige het feit dat de
huidige bewoner er sinds de bouw (1999) woont.

Kenmerken:
- Oppervlakte volgens NEN2580: 147 m2
- Eigen parkeerplaats en mogelijkheid tot kopen of huren van extra parkeerplaats
- Royale berging (11 m2)
- Zeer aantrekkelijke ligging met OV, winkels, restaurants, medisch centrum en apotheek in de directe nabijheid
- Groot balkon
- Servicekosten: € 301,07 per maand
- LEVERING OP KORTE TERMIJN MOGELIJK!



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 695.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 301,07 per maand

Bouw

Soort appartement Portiekflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1999
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking
Keurmerken Energie Prestatie Advies en Politiekeurmerk

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 148 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 28 m2

Externe Bergruimte 11 m2

Inhoud 451 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 dubbele wastafel, 1 ligbad, 1 toilet en 1
wastafelmeubel

Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 1e woonlaag

Voorzieningen Mechanische ventilatie, natuurlijke ventilatie, schuifpui en
kabel TV

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Volledig geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Vailant gas gestookt uit 1999, eigendom

Kadastrale gegevens

Soest D 4687
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In bosrijke omgeving, in centrum en vrij uitzicht
Tuin Geen tuin
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op afgesloten terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Parkeergelegenheid op eigen terrein

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja (€ 301,07)
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja
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Lijst van zaken
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