
Rembrandtlaan 18, Soest
€ 700.000 k.k.

Bezoek www.rembrandtlaan18.nl voor meer informatie



Rembrandtlaan 18, Soest

De Rembrandtlaan is een rustige éénrichtingsverkeer laan in de wijk Soestdijk.
Een laan waar de meeste woningen dateren van de jaren ’20 en ’30 uit de vorige eeuw. Woningen met een fraaie en
karakteristieke uitstraling. De diverse voorzieningen bevinden zich wel op loopafstand. Zoals bijvoorbeeld treinstation
Soestdijk (2 minuten lopen) of de gezellige Van Weedestraat met een grote diversiteit aan winkels (ook 2 minuten lopen).

In deze authentieke laan is nu een vrijstaand pand te koop dat voorheen in gebruik was als woon-/winkelpand. Een pand
dat al sinds de jaren ’30 in het bezit is van de familie van de huidige eigenaren. De mogelijkheid om een deel van het
pand als winkelruimte te gebruiken is nog steeds aanwezig.
Maar uiteraard is het ook mogelijk het gehele pand als woonhuis te gebruiken.
Het perceel heeft een oppervlakte van 410m2 en de achtertuin is op het Zuidwesten gesitueerd.

Aan de voorzijde van het pand bevindt zich op de begane grond een ruimte die voorheen in gebruik was als winkelruimte
(ca. 50m2). Daarachter bevindt zich een woonkamer en keuken. De schuifpui geeft toegang tot de achtertuin.
Op de verdieping bevinden zich maar liefst 5 (slaap)kamers en een badkamer. Eén van de kamers geeft toegang tot een
balkon. Een vaste trap geeft toegang tot een zolderverdieping met een kamer en een bergruimte.

Op het perceel staat tevens een garage/berging en een fietsenberging achter de garage.
De achtertuin is zeer goed op de zon gelegen, is besloten en biedt veel privacy ten opzichte van aangrenzende percelen.

Een object dat meerdere gebruiksmogelijkheden biedt en daarmee ook vanuit meerdere opzichten interessant zal zijn.

KENMERKEN:
- bouwjaar: 1926
- perceeloppervlak: 410m2
- woonoppervlak volgens NEN2580: 160m2
- bestemming: Wonen met functieaanduiding Detailhandel



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 700.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1926
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Dwarskap bedekt met pannen
Keurmerken Energie Prestatie Advies

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 160 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 18 m2

Externe Bergruimte 30 m2

Overige inpandige ruimte 13 m2

Perceeloppervlakte 410 m2

Inhoud 659 m3

Indeling

Aantal kamers 8 (6 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 ligbad, 1 toilet en 1 wasmachineaansluiting
Aantal woonlagen 3 woonlagen

Voorzieningen Alarminstallatie, dakraam, glasvezel kabel, natuurlijke
ventilatie, schuifpui en kabel TV

Energie

Definitief energielabel F
Isolatie Dakisolatie en grotendeels dubbelglas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Nefit Topline Compact HRC 30 gas gestookt uit
2011, eigendom

Kadastrale gegevens

Soest K 1927
Oppervlakte 410 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, beschutte ligging, in bosrijke omgeving, in
centrum en in woonwijk

Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 144 m2 (11.5m diep en 12.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidwesten
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Aangebouwd houten berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Vrijstaande stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 





Plattegrond









Kadastrale kaart



Lijst van zaken











WWW.REMBRANDTLAAN18.NL


