
Schaepmanstraat 8, Soest
€ 410.000 k.k.

Bezoek www.schaepmanstraat8.nl voor meer informatie



Schaepmanstraat 8, Soest

Deze tussenwoning biedt buitenshuis een ruime diepe privacy-rijke tuin (ruim 25 meter diep) en binnenshuis geniet je
van een verrassende uitgebouwde woonkamer, sfeervolle keuken en drie slaapkamers. De woning is gelegen in een
kindvriendelijke buurt met speeltuintje en een basisschool om de hoek.

Bij binnenkomst word je verrast door de lichte look en feel van de leefruimte. De woonkamer is aan de achterzijde
namelijk over de volle breedte uitgebouwd, waardoor je geniet van een extra ruime woonkamer. De rustieke houten vloer
zorgt voor een frisse en moderne uitstraling.
De U-vormige keuken staat in open verbinding met de woonkamer. Het keukenblok is voorzien van een 5 pits gasfornuis,
afzuigkap, oven, koelkast, vriezer en vaatwasser.

De vloer, muren en plafond zijn in de uitbouw naar eigen smaak af te werken. Ook is het mogelijk om hier nog een
bijkeuken te creëren. De aansluiting voor wasmachine en droger zijn aanwezig.

Vanaf de overloop op de eerste verdieping is er toegang tot drie slaapkamers en de badkamer. De badkamer is voorzien
van douche, toilet en wastafel. Tevens is er een vaste trap naar de zolderverdieping met bergruimte.

De openslaande deuren van de uitbouw geeft je toegang tot de vrije en diepe achtertuin, zo creëer je een schitterend
verlengde van het binnenleven. De tuin is aangelegd met sierbestrating, groene beplanting, een stenen berging met
achterom en een houten berging met een overkapping en houtkachel.

KENMERKEN
- bouwjaar: 1950
- 8 zonnepanelen aanwezig
- groen sedumdak op de uitbouw en beide schuren
- perceeloppervlak 200 m2
- woonoppervlak volgens NEN2580: 93 m2



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 410.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1950
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen
Keurmerken Energie Prestatie Advies

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 93 m2

Externe Bergruimte 25 m2

Overige inpandige ruimte 9 m2

Perceeloppervlakte 200 m2

Inhoud 374 m3

Indeling

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

Voorzieningen Dakraam, glasvezel kabel, natuurlijke ventilatie, kabel TV en
zonnepanelen

Energie

Definitief energielabel B
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Ketel Nefit Smartline basic gas gestookt , eigendom

Kadastrale gegevens

Soest K 5421
Oppervlakte 200 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

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

Tuin Achtertuin
Achtertuin 153 m2 (25m diep en 6.1m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noorden

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (2)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Plattegrond









Plattegrond 3D









Kadastrale kaart



Lijst van zaken











WWW.SCHAEPMANSTRAAT8.NL


