
Lange Brinkweg 18a, Soest
€ 795.000 k.k.

Bezoek www.langebrinkweg18a.nl voor meer informatie



Lange Brinkweg 18a, Soest

Op een mooie locatie, aan de rand van het dorp en toch in het centrum van Soest staat deze ruime semi-bungalow met
garage. Een royale slaapkamer en badkamer zijn op de begane grond aanwezig, hierdoor is de woning
levensloopbestendig.

In Soest bevinden zich verschillende supermarkten, basisscholen, een middelbare school en allerlei winkels, restaurants
en cafés. NS stations Soestdijk en Soest liggen op loopafstand waarna u met de trein binnen 20 minuten in Utrecht bent.
De Soester Duinen, het Baarnse bos, de Lage Vuursche, de Eem en Paleis Soestdijk zijn binnen enkele fiets- of
autominuten te bereiken.

Indeling:
Begane grond: via de oprit is er een looppad naar de entree/hal met meterkast en toilet. Vanuit de hal zijn de
woonkamer, slaapkamer met badkamer en de trapopgang naar de verdieping toegankelijk.

De woonkamer heeft een gezellige zithoek aan de voorzijde van de woning met een sfeervolle open haard. Aan de
achterzijde van de woning is de eethoek en middels een schuifpui toegang tot het (goed op de zon gelegen) terras en de
tuin. Vanuit de woonkamer is de dichte keuken bereikbaar: door de praktische hoekopstelling van de keuken is er
voldoende ruimte voor een eettafel. Vanuit de keuken zijn ook de bijkeuken en de kelder toegankelijk. In de bijkeuken zijn
de aansluitingen voor wasmachine/droger en de cv ketel opstelling.

Verdieping: ruime overloop met toegang tot twee grote slaapkamers en een grote bergruimte/inloopkast. Achter de
knieschotten is er veel bergruimte. De overloop biedt de mogelijkheid voor een werkplek.

De tuin is gelegen op het zuid westen en heeft daarom een uitstekende zonligging. U kunt hier volop genieten van veel
privacy.

KENMERKEN
- bouwjaar: 1990
- perceeloppervlakte 685 m2
- woonoppervlak volgens NEN2580 136 m2



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 795.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1990
Specifiek Toegankelijk voor ouderen en gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen
Keurmerken Energie Prestatie Advies

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 136 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 1 m2

Externe Bergruimte 26 m2

Overige inpandige ruimte 12 m2

Perceeloppervlakte 685 m2

Inhoud 496 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 wastafel en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een kelder

Voorzieningen Buitenzonwering, dakraam, natuurlijke ventilatie en
schuifpui

Energie

Definitief energielabel B
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Remeha Avanta gas gestookt uit 2021,
eigendom

Kadastrale gegevens

Soest A 5228
Oppervlakte 685 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Beschutte ligging, in bosrijke omgeving, in woonwijk en
landelijk gelegen

Tuin Achtertuin, tuin rondom, voortuin en zijtuin
Achtertuin 187 m2 (11m diep en 17m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidwesten

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Carport en vrijstaand stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



Plattegrond











Vragenlijst



















WWW.LANGEBRINKWEG18A.NL


