
Veenbesstraat 172, Soest
€ 340.000 k.k.

Bezoek www.veenbesstraat172.nl voor meer informatie



Veenbesstraat 172, Soest

Op de derde verdieping gelegen fraai strak afgewerkt appartement met energielabel A!
De woning beschikt over een moderne open woonkeuken en een ruim en zonnig balkon gelegen op het zuidwesten. Door
de ligging op de derde verdieping heeft u fantastisch vrij uitzicht over groen en de voorgelegen vijverpartij. Het gehele
appartement is voorzien van vernieuwde aluminium kozijnen en isolerende beglazing.

Indeling:
Verzorgde centrale entree met video-belinstallatie, entree appartement: moderne woonkeuken met in L-opstelling,
composiet aanrechtblad en met apparatuur: 4 pits inductiekookplaat, oven, afzuigkap, vriezer, koelkast, afzuigkap,
vaatwasser en inbouwspots. Een gedeelte van de keuken heeft praktische kastruimte aan twee kanten.
Woonkamer met fraai uitzicht en voorzien van elektrisch zonnescherm, de zijkamer met dubbele toegangsdeur is in
gebruik als slaapkamer met aansluitend het balkon.
Deur naar tussenhal, moderne badkamer met glazen wand naar de hal: inloopdouche met handig nisje voor
shampoo/zeep-fles, wastafelmeubel en aansluiting voor wasmachine. Separaat toilet met fonteintje. De tweede ruime
slaapkamer is aan de voorzijde van de woning gelegen.
Het gehele appartement is voorzien van een lichte laminaat vloer en gestucte wanden.

In de onderbouw is de berging met een elektra aansluiting,

KENMERKEN
- bouwjaar 1968
- energielabel A
- woonoppervlakte 97 m2
- inhoud 307 m3
- VvE bijdrage € 250,- per maand



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 340.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 250,00 per maand

Bouw

Soort appartement Portiekflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1968
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Plat dak
Keurmerken Energie Prestatie Advies

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 97 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 8 m2

Externe Bergruimte 7 m2

Inhoud 307 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 wasmachineaansluiting en 1 wastafel
Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 4e woonlaag

Voorzieningen Buitenzonwering, mechanische ventilatie, natuurlijke
ventilatie, schuifpui en kabel TV

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Dubbel glas en muurisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit HR gas gestookt uit 2019, eigendom

Kadastrale gegevens

Soest G 7162
Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan park en in woonwijk
Tuin Geen tuin
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Inpandige berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja (€ 250,00)
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 





Plattegrond





Plattegrond 3D





Lijst van Zaken











Vragenlijst
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