
Antonie van Leeuwenhoeklaan 223, Soesterberg

€ 200.000 k.k.

Bezoek www.antonievanleeuwenhoeklaan223.nl voor meer informatie



Antonie van Leeuwenhoeklaan 223, Soesterberg

Aan de rand van de bossen op een rustige locatie en geheel in het groen gelegen licht tweekamerappartement met een
berging op de begane grond.
Het appartement is gelegen op de 3e tevens bovenste verdieping en heeft een fantastisch vrij uitzicht aan zowel de
voor- als aan de achterzijde! Het appartement bevindt zich op loopafstand van de sportvelden en wandel- en
fietsbossen. Na 28 jaar gaat dit appartement van eigenaar wisselen dat zegt wel wat over het woongenot.

Indeling:

Hal, toilet, lichte slaapkamer aan de voorzijde, eenvoudige dichte keuken voorzien van wasmachine aansluiting en
toegangsdeur naar het balkon met vaste kast. Verzorgde nette lichte badkamer met douchecabine en een wastafel.
Zonnige woonkamer met een vaste kast.

De voorzijde van het appartement is voorzien van kunststofkozijnen met draai-/kiepramen en dubbelglas en de kozijnen
aan de achterzijde zijn van hout met dubbelglas.

KENMERKEN
- bouwjaar: 1958
- woonoppervlak volgens NEN2580: 52 m2
- Servicekosten € 113,63 per maand



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 200.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 114,00 per maand

Bouw

Soort appartement Portiekflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1958
Soort dak Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking
Keurmerken Energie Prestatie Advies

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 50 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 6 m2

Externe Bergruimte 6 m2

Inhoud 135 m3

Indeling

Aantal kamers 2 (1 slaapkamer)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche en 1 wastafel
Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 3e woonlaag
Voorzieningen Mechanische ventilatie

Energie

Definitief energielabel G
Isolatie Dubbel glas
Verwarming Moederhaard
Warm water Elektrische boiler huur

Kadastrale gegevens

SOEST E 4297
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan bosrand, in bosrijke omgeving, in woonwijk en vrij
uitzicht

Tuin Geen tuin
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Box (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja (€ 114,00)
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



Plattegrond





Lijst van zaken











WWW.ANTONIEVANLEEUWENHOEKLAAN223.NL


