
Laanstraat 3, Soest
€ 495.000 k.k.

Bezoek www.laanstraat3.nl voor meer informatie



Laanstraat 3, Soest

Deze vrijstaande woning met drie slaapkamers en garage is gelegen op een ruim bemeten perceel. De oprit is geschikt

voor het parkeren van meerdere auto’s. Het perceel heeft ook een uitrit naar de Schrikslaan. Het huis heeft veel

vergunningsvrije uitbouw mogelijkheden. Op de begane grond maar liefst 73 m2 en ook nog op de verdieping 20 m2.

De woning is centraal in Soest gelegen en daarom dichtbij alle voorzieningen. Winkels, scholen, openbaar vervoer,

sportscholen, verenigingen en de natuur zijn op loop- en fietsafstand.

Begane grond:

Via de entree kom je in de hal met de trapopgang naar de verdieping, toilet en de kelder met stahoogte. De woonkamer

met aan de voorzijde een erker is heerlijk licht door de vele raampartijen, een schuifpui naar de tuin en de woonkamers is

voorzien van een houten laminaatvloer.

Keuken met voldoende opslag en diverse inbouwapparatuur; 4 pits gasfornuis met afzuigkap, combi-oven, koel-

vriescombinatie en een vaatwasser. En toegang tot de tuin.

Verdieping:

Overloop met toegang tot badkamer en drie slaapkamers. Twee slaapkamers zijn voorzien van vaste kastruimte.

Badkamer met douche, wastafel met meubel, aansluiting voor wasmachine en droger en een vaste kast met veel

opbergruimte.

Er is een bergvliering aanwezig, welke is te bereiken middels een vlizotrap.

Achter de woning een prettige tuin met een heerlijk terras en een (voormalige) garage. Deze garage is voorzien van

elektra en is 8 meter diep bij 3,3 meter breed.

Er kan geparkeerd worden op de eigen oprit aan de voorzijde van de woning. Het perceel heeft ook een uitrit naar de

Schrikslaan. Er is dus voldoende ruimte voor het stallen van meerdere auto’s en/of een camper en/of het plaatsen van

een gezellige veranda.

KENMERKEN

- bouwjaar: 1940

- ruime vergunningsvrije uitbouw mogelijkheden op de begane grond circa 73 m2 en op de verdieping circa 18

m2

- extra uitrit aan de Schrikslaan

- perceeloppervlak: 407 m2

- woonoppervlak volgens NEN2580: 86 m2



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 495.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1935
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 86 m2

Externe Bergruimte 27 m2

Overige inpandige ruimte 10 m2

Perceeloppervlakte 407 m2

Inhoud 343 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 wasmachineaansluiting, 1 wastafel en 1
wastafelmeubel

Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder
Voorzieningen Natuurlijke ventilatie, schuifpui en kabel TV

Energie

Definitief energielabel G
Isolatie Dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Topline Compact HRE Nefit gas gestookt uit
2010, eigendom

Kadastrale gegevens

Soest K 683 Resultaat
Oppervlakte Soest K 683 407 m2

Omvang Soest K 683 Geheel perceel
Eigendomssituatie Soest K 683 Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan drukke weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin, tuin rondom, voortuin, zijtuin en zonneterras
Achtertuin 250 m2 (20.8m diep en 12m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordoosten

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Vrijstaande stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra
Isolatie Geen isolatie



 

 

 

 



 

 

 

 



 



Plattegrond















Kadastrale kaart



Lijst van Zaken
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