
Eigendomweg 8, Soest
€ 350.000 k.k.

Bezoek www.eigendomweg8.nl voor meer informatie



Eigendomweg 8, Soest

Gelegen aan het begin van de Eigendomweg ligt deze ruime eengezinswoning met een gezellige voortuin en een
achtertuin. Het winkelcentrum, het NS-station, de scholen en de Soester bossen en duinen zijn hier letterlijk binnen
handbereik. Er is voldoende parkeergelegenheid voor de deur.

Indeling:
Hal, trapkast en toilet. Woonkamer met een schouw en een aangebouwde serre die zorgt voor extra speelruimte of een
werkplek aan huis. Dichte keuken met 6-pits gasfornuis, afzuigkap, koel-/vriescombinatie en vaatwasmachine.
Achter de keuken is een royale bijkeuken waar de wasmachineaansluiting is en voldoende bergruimte.

1e Verdieping:
Royale overloop die toegang geeft aan drie slaapkamers. Alle slaapkamers zijn uitgevoerd met een vaste kast en 1
slaapkamer heeft toegang tot het balkon. Badkamer met wastafel meubel, toilet en douche.

2e Verdieping:
Vaste trap naar deze verdieping met een overloop die voldoende ruimte biedt voor het bergen van spullen. Verder zijn op
deze verdieping drie (slaap)kamers. Door het plaatsen van een dakkapel creëer je op deze verdieping extra leefruimte.

Diepe achtertuin met een stenen aangebouwd schuur.

KENMERKEN
- bouwjaar: 1957
- perceeloppervlak 183 m2
- woonoppervlak volgens NEN2580: 118 m2



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 350.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1957
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 118 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 10 m2

Overige inpandige ruimte 13 m2

Perceeloppervlakte 183 m2

Inhoud 460 m3

Indeling

Aantal kamers 8 (5 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 toilet, 1 wastafel en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Dakraam en natuurlijke ventilatie

Energie

Definitief energielabel C
Isolatie Dakisolatie en gedeeltelijk dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Intergas Compact HR gas gestookt uit 2007,
eigendom

Kadastrale gegevens

Soest G 4792
Oppervlakte 183 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 96 m2 (16m diep en 6m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordwesten

Bergruimte

Schuur/berging Aangebouwd stenen berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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Energielabel





















Kadastrale kaart





WWW.EIGENDOMWEG8.NL


