
Stadhouderslaan 27, Soest
€ 746.000 k.k.

Bezoek www.stadhouderslaan27.nl voor meer informatie



Stadhouderslaan 27, Soest

Vrijheid en weidsheid zijn woorden die het wonen aan dit deel van de Stadhouderslaan kenmerken: vanuit de voortuin
loopt u binnen enkele minuten naar het Baarnse Bos en bent u even snel in het centrum van Soest. Ook het centrum van
Baarn ligt dichtbij.

Hier woont u dicht bij de natuur, met de weilanden aansluitend aan de achtertuin, en toch bent u dichtbij alle
voorzieningen als supermarkt, restaurants, scholen, spoorverbindingen en uitvalswegen. Echt een fijn huis met alles in de
buurt en vrij uitzicht over het groen!

Het huis is gebouwd in de jaren '30 en een aantal jaar geleden met respect voor de stijlkenmerken sfeervol aangepast
aan de tijd en uitgebouwd aan de achterzijde.
In de zonnige achtertuin, gelegen op het zuidwesten, staat een bijgebouw dat momenteel is ingedeeld in drie separate
ruimtes, in gebruik als berging en hobbyruimte. Een deel van het terras is overdekt.

De indeling is als volgt:

Begane grond: Ruime entree met glas-in-loodramen, toilet, royale woonkamer met gashaard, half-open complete
keuken. De tuingerichte eetkamer bevindt zich in de aanbouw aan de achterzijde.

Eerste verdieping: De achterzijde van het huis is uitgebouwd, zodat de ouderslaapkamer en de badkamer vergroot zijn.
De moderne badkamer heeft een ruime inloopdouche, zwevend toilet, een wastafelmeubel en hier vindt u ook de
aansluiting voor wasmachine en droger. Aan de voorzijde bevindt zich een tweede slaapkamer met inbouwkast. Op de
overloop is een bergkast met de CV-ketel.

Tweede verdieping:
De derde slaapkamer is op zolder, met een dakkapel aan de voor- en achterzijde en bergruimte onder de kap.

Bijzonderheden:
Woonoppervlakte: ca 139m²
Inhoud: ca 496m³
Perceeloppervlakte: ca 320m²
Bouwjaar: ca 1933
Voorzien van dubbel glas.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 746.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1933
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Samengesteld dak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 139 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 19 m2

Externe Bergruimte 16 m2

Overige inpandige ruimte 3 m2

Perceeloppervlakte 320 m2

Inhoud 496 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche, 1 toilet, 1 vloerverwarming, 1
wasmachineaansluiting, 1 wastafel en 1 wastafelmeubel

Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Glasvezel kabel en kabel TV

Energie

Definitief energielabel E
Isolatie Dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Bosch gas gestookt uit 2007, eigendom

Kadastrale gegevens

Soest A 2825
Oppervlakte 320 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan drukke weg en vrij uitzicht
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 124 m2 (14.5m diep en 8.54m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidwesten

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (3)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Garage mogelijk en parkeerplaats



 

 

 

 



 

 

  

 



 

 

 

 



 



Plattegrond









Lijst van zaken
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