
van Goyenlaan 184, Soest
€ 275.000 k.k.

Bezoek www.vangoyenlaan184.nl voor meer informatie



van Goyenlaan 184, Soest

In 2018 geheel gerenoveerd, modern en licht 4-kamer appartement met zonnig balkon op het zuidwesten. Op een zeer
centrale locatie in Soest en toch rustig gelegen omgeven door veel groen, op de tweede verdieping met vrij uitzicht.

Ligging:
Op loopafstand het gezellige winkelgebied op Soest-Zuid en/of de Van Weedestraat, verschillende supermarkten en
station Soestdijk en scholen vind je om de hoek. Ook de diverse uitvalswegen naar de A1, A27 en A28 zijn vlakbij.

Indeling:

Begane grond
Afgesloten entree met intercom en bellentableau, berging in de onderbouw.

Tweede verdieping:
Overdekte galerij, entree, hal, modern toilet met fonteintje, woonkamer voorzien van houtlook laminaatvloer en deur naar
zonnig balkon (ca. 5 meter lang op het zuid/westen en v.v. elektra). Zeer nette keuken voorzien van alle benodigde
inbouwapparatuur en inpandige berging met wasmachine-/droger aansluiting. Geheel gemoderniseerde badkamer
met douche, wastafelmeubel en mechanische ventilatie, en drie goede slaapkamers waarvan er twee toegang hebben
tot het zonnige balkon.

Servicekosten € 335,79 inclusief € 166,- voorschot stookkosten.

KENMERKEN
- bouwjaar: 1962
- woonoppervlak volgens NEN2580: 72 m2
- inhoud volgens NEN2580: 227 m3
- geheel gerenoveerd in 2018
- volledig voorzien van dubbel glas
- geen erfpacht
- eigen berging van 7 m2



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 275.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 335,79 per maand

Bouw

Soort appartement Galerijflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1962
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking
Keurmerken Energie Prestatie Advies

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 72 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 5 m2

Externe Bergruimte 8 m2

Inhoud 227 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 wastafel en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 2e woonlaag
Voorzieningen Mechanische ventilatie, natuurlijke ventilatie en kabel TV

Energie

Definitief energielabel D
Isolatie Dubbel glas
Verwarming Blokverwarming
Warm water Geiser eigendom

Kadastrale gegevens

Soest K 2628
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, beschutte ligging en in woonwijk
Tuin Geen tuin
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja (€ 335,79)
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Plattegrond





Lijst van Zaken











WWW.VANGOYENLAAN184.NL


