
Albert Cuyplaan 93, Soest
€ 215.000 k.k.

Bezoek www.albertcuyplaan93.nl voor meer informatie



Albert Cuyplaan 93, Soest

Kom je kijken? Dit instapklare 3-kamer appartement is gelegen op de bovenste woonlaag en op de hoek waardoor je een
eigen balkon aan de voorzijde hebt wat je heerlijk veel privacy biedt. Aan de achterzijde kijk je weg over de Molenstraat
en de Soester Engh. Het appartement heeft in de afgelopen vijf jaar een complete facelift ondergaan.
Er is een berging in de onderbouw en voldoende parkeerplaatsen om je auto te stallen.

Indeling:

Entree met modern vernieuwd toilet, douche met wastafelmeubel, hal met toegang tot de twee slaapkamers, beide met
deur naar het balkon. Zonnige woonkamer tevens met toegang tot het gezellige balkon. Aan de voorzijde is de
vernieuwde keuken in een L-opstelling uitgevoerd in witte kleurstelling. De keuken is voorzien van een koelkast, afzuigkap,
vaatwasmachine, 5-pits gasfornuis, combi-/oven. Bijkeuken met voldoende bergruimte en de opstelling voor de
wasmachine- en de droger.

KENMERKEN
- bouwjaar: 1964
- woonoppervlak volgens NEN2580: 63 m2
- servicekosten € 200,- per maand, inclusief erfpacht
- voorschot stookkosten € 50,- per maand
- volledig voorzien van dubbele beglazing
- voorzien van een laminaatvloer
- elektrische screen bij het woonkamerraam
- gerenoveerde galerij



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 215.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 250,00 per maand

Bouw

Soort appartement Galerijflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1964
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking
Keurmerken Energie Prestatie Advies

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 63 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 5 m2

Externe Bergruimte 5 m2

Inhoud 204 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 apart toilet
Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 4e woonlaag
Voorzieningen Natuurlijke ventilatie

Energie

Definitief energielabel G
Isolatie Dubbel glas
Verwarming Blokverwarming
Warm water Elektrische boiler huur

Kadastrale gegevens

Soest K 2632
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Eigendom belast met erfpacht

Buitenruimte

Ligging In bosrijke omgeving, in woonwijk en vrij uitzicht
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



1. Lijst van zaken woning











WWW.ALBERTCUYPLAAN93.NL


