
Middelwijkstraat 27, Soest
€ 985.000 k.k.

Bezoek www.middelwijkstraat27.nl voor meer informatie



Middelwijkstraat 27, Soest

Het is bijna niet meer voor te stellen dat hier 30 jaar geleden de drukpersen van “Drukkerij De Nieuwe Soester” stonden te
draaien.

In 1995 is dit prachtige pand omgetoverd tot een fantastisch vrijstaande woonvilla op een mooi ruim perceel met een
royale garage en een veranda met tuinhuis.

De villa is centraal in het dorp gelegen. Op loopafstand van alle voorzieningen zoals scholen, de winkelstraat, NS-station,
verschillende restaurantjes en natuurlijk de Engh, de polder en rivier de Eem. U heeft vanaf hier ongekende wandel en
fiets mogelijkheden.

Indeling:
Entrée met vestibule, in het midden van de woning en het centrum van het pand. Deze biedt toegang tot twee werk-
/slaap/woonkamers aan de voorzijde waarvan één met een schouw. Tweede hal aan linkerzijde met toilet en trap naar
de verdieping.
Keuken vernieuwd in 2017 in landelijke stijl met een Belgisch hardstenen werkblad. Verder is deze keuken voorzien van een
koelkast, 5-pits gasfornuis van Smeg, afzuigkap, vaatwasmachine, close-in boiler, een combi-oven tevens van Smeg en
vloerverwarming. Royale bergkast met toegang naar de koele kelder.

Royale L-vormige woonkamer aan de tuinzijde met hoge plafonds en diverse openslaande deuren naar de tuin en de
zonneterrassen. De woonkamer heeft een parketvloer met zwarte bies.

Op de 1e verdieping valt je oog direct op de fraaie kapconstructie in de nok. De royale overloop heeft een klein
werkhoekje en verschaft toegang tot de royale waskamer met voldoende bergruimte, een apart toilet, twee royale
slaapkamers met dakkapel en een kleinere slaapkamer tevens met dakkapel. XXL badkamer met vloerverwarming, een
ligbad, douche en een fraai wastafelmeubel van alle gemakken voorzien.

Wat een rijkdom om rondom de woning te kunnen lopen op een ruim perceel. Er zijn in de tuin verscheidene terrassen en
voldoende ruimte in de geïsoleerde garage voor de klusser of de hobbyist. De garage heeft gas/water/elektra
aansluitingen.

Het perceel biedt ruim voldoende privacy en heeft een afsluitbaar sierhek aan de voorzijde. Er is voldoende ruimte op de
oprit voor het stallen van meerdere auto’s.

Deze woning laat zich niet makkelijk vangen in woorden. Wij nodigen je dan ook van harte uit om deze woning te komen
beleven.

KENMERKEN
- bouwjaar: 1910
- perceeloppervlak 815 m2
- woonoppervlak volgens NEN2580: 203 m2
- volledig geïsoleerd en geheel voorzien van dubbel glas



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 985.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Villa, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1910
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Tentdak bedekt met pannen
Keurmerken Energie Prestatie Advies

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 203 m2

Externe Bergruimte 41 m2

Overige inpandige ruimte 8 m2

Perceeloppervlakte 815 m2

Inhoud 933 m3

Indeling

Aantal kamers 6 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 2 aparte toiletten

Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 ligbad, 1 vloerverwarming, 1 wastafel en 1
wastafelmeubel

Aantal woonlagen 2 woonlagen en een kelder
Voorzieningen Dakraam, natuurlijke ventilatie en rookkanaal

Energie

Definitief energielabel C
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas en muurisolatie

Verwarming Cv-ketel, mogelijkheid voor open haard en
vloerverwarming gedeeltelijk

Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Remeha gas gestookt uit 2013, eigendom

Kadastrale gegevens

Soest A 3581
Oppervlakte 815 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In bosrijke omgeving en in centrum
Tuin Achtertuin, tuin rondom, voortuin, zijtuin en zonneterras
Achtertuin 462 m2 (23.1m diep en 20m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordoosten

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op afgesloten terrein, op eigen terrein en openbaar
parkeren

Garage

Soort garage Vrijstaande houten
Capaciteit 1 auto

Voorzieningen Voorzien van elektra, voorzien van verwarming en voorzien
van water

Isolatie Volledig geïsoleerd



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



Plattegrond

















Lijst van zaken
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