
Korte Brinkweg 51a, Soest
€ 700.000 k.k.

Bezoek www.kortebrinkweg51a.nl voor meer informatie



Korte Brinkweg 51a, Soest

Op een prominente plek in Soest staat deze langhuisboerderij. Authentiek aan de buitenzijde en strak en modern aan de

binnenzijde met een knipoog naar de intact gebleven originele elementen. In 2020 is deze boerderij gesplitst in twee

woningen en geheel verbouwd, gerenoveerd en gemoderniseerd naar de eisen van deze tijd.

Een geweldige plek om te wonen, op loopafstand van de Van Weedestraat, het NS-station en de polders in de achtertuin.

Indeling:

Wanneer je hier door de strak zwarte glazenvoordeur loopt ben je verkocht. Het eerste waar je oog op valt is het detail

van de muur met de originele oude balken en het metselwerk, hier is de hal met de meterkast, strak modern toilet en de

garderobe nis.

Woonkamer met een gashaard en een dichte ruime woonkeuken die uiteraard is uitgevoerd met de nodige apparatuur

zoals een inductiekookplaat, afzuigkap, vaatwasmachine, koel-/vriescombinatie en een combimagnetron. Verder is er

een royale bergkast en een extra studeer-/werkkamer met daar de opkamer en een gewelfkelder, goede plek om de wijn

te bewaren.

De gehele begane grond is voorzien van vloerverwarming met een lichte neutrale pvc-vloer.

Op de verdieping is een overloop met cv-ketelopstelling keurig weggewerkt achter een kast. Een wasmachine- en

drogeropstelling en een dakraam. Prachtige badkamer met een royale inloopdouche, toilet en een wastafelmeubel.

Aan de voorzijde is de zeer royale slaapkamer met authentieke spanten en balklagen, aansluitend de walk-in closet.

De tuin is prachtig aangelegd wederom passend bij het geheel met sfeervolle paadjes, fijn terras en een kleurige

bloemenpracht. Verder is er een berging voor het stallen van de fietsen en het tuingereedschap.

Een bijzonder object met een authentieke uitstraling en het comfort en gemak van deze tijd.

KENMERKEN

- bouwjaar: eind 16de eeuw en in 2020 nagenoeg geheel vernieuwd

- perceeloppervlak 336 m2

- woonoppervlak volgens NEN2580: 130 m2

- gemeentelijk monument

- 2 eigen parkeerplaatsen op achtergelegen terrein

- 1/8 aandeel van het binnenterrein, rijstroken, groenvoorziening etc. (servicekosten € 80,= per maand)

- Mogelijkheid bestaat om de inboedel over te kopen



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 700.000 k.k.
Servicekosten € 80.00 per maand
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Woonboerderij, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2020

Specifiek Toegankelijk voor ouderen, toegankelijk voor minder
validen, monument en gestoffeerd

Soort dak Samengesteld dak bedekt met riet
Keurmerken Energie Prestatie Advies

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 130 m2

Externe Bergruimte 5 m2

Overige inpandige ruimte 4 m2

Perceeloppervlakte 336 m2

Inhoud 490 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 inloopdouche, 1 toilet, 1 wastafel en 1
wastafelmeubel

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

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Volledig geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel, gashaard en vloerverwarming gedeeltelijk
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Remeha Calenta gas gestookt uit 2020,
eigendom



Kadastrale gegevens

Soest L 843 Resultaat
Oppervlakte Soest L 843 336 m2

Omvang Soest L 843 Geheel perceel
Eigendomssituatie Soest L 843 Volle eigendom
Soest A 841 Resultaat
Omvang Soest A 841 Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Soest A 841 Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging In bosrijke omgeving, in centrum en open ligging
Tuin Voortuin, zijtuin en zonneterras
Voortuin 209 m2 (13.5m diep en 15.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuiden

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra
Isolatie Geen isolatie

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein

Garage

Soort garage Parkeergelegenheid op eigen terrein
Isolatie Geen isolatie



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



Plattegrond











Lijst van zaken
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