
Kerkdwarsstraat 18, Soest
€ 700.000 k.k.

Bezoek www.kerkdwarsstraat18.nl voor meer informatie



Kerkdwarsstraat 18, Soest

Aan karakteristiek straatje gelegen charmant vrijstaand woonhuis met diepe tuin. De woning is over drie lagen aan de
achterzijde verlengd en aan de zijkant is een moderne aanbouw gerealiseerd. Door deze aanbouw behoort een praktijk
aan huis (eigen entree) of slapen op de begane grond tot één van de mogelijkheden.

Indeling: Entree, hal, garderobe nis, toiletruimte, aan de achterzijde woonkamer over de breedte van de woning met open
haard, grote pui met openslaande deuren naar terras en fraai uitzicht over de tuin, aan de voorzijde half-open keuken in
L-vorm met apparatuur: inductie kookplaat, oven, afzuigkap, koelkast, vriezer en vaatwasser en een karakteristieke erker.
Tussenhal met 2e zijentree met lichtkoepel, wasruimte, kantoorkamer met zicht op het terras en de tuin. Trap naar de
kelder met bergruimte, hiervandaan is ook een deur naar de tuin.
De begane grond is voorzien van een plavuizen vloer met vloerverwarming.

1e Verdieping: overloop met praktische schuifkast, royale slaapkamer aan de achterzijde met openslaande deuren naar
balkon, badkamer aan de zijkant van de woning met douche, dubbele wastafel en toilet, 2e slaapkamer aan de voorzijde
met bergkast.

De achtertuin is ruim 30 meter diep en heeft een klein speels niveauverschil. Er zijn twee terrassen en er is veel privacy.

KENMERKEN
- bouwjaar: 1920
- perceeloppervlak 478 m2
- woonoppervlak volgens NEN2580: 132 m2
- inhoud volgens NEN2580: 546 m3
- de woning is voorzien van 11 zonnepanelen



Kenmerken

Overdracht

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

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1920
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen
Keurmerken Energie Prestatie Advies

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 132 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 9 m2

Overige inpandige ruimte 16 m2

Perceeloppervlakte 478 m2

Inhoud 546 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 dubbele wastafel, 1 toilet en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een kelder

Voorzieningen Glasvezel kabel, mechanische ventilatie, rookkanaal, kabel
TV en zonnepanelen

Energie

Definitief energielabel E
Isolatie Grotendeels dubbelglas, HR-glas en vloerisolatie
Verwarming Cv-ketel, open haard en vloerverwarming gedeeltelijk
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit gas gestookt uit 2018, eigendom

Kadastrale gegevens

Soest C 3584
Oppervlakte 478 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

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

Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 243 m2 (31.5m diep en 7.7m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuiden
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Aangebouwd stenen berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Plattegrond







Kadastrale kaart



Lijst van zaken
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