
Gerrit van der Veenstraat 62, Soest
€ 875.000 k.k.

Bezoek www.gerritvanderveenstraat62.nl voor meer informatie



Gerrit van der Veenstraat 62, Soest

De volumineuze vrijstaande woning is gelegen in een rustige en kindvriendelijke woonwijk en door de indeling van de
verschillende kamers op de begane grond is deze woning levensloopbestendig! In de buurt vind je het natuurgebied
Pijnenburg en de Soesterduinen en bossen. Tevens is de woning centraal gelegen in Soest met alle dagelijkse
voorzieningen om de hoek.

Je komt binnen in een ruime entree waar je de trapopgang, meterkast, toilet met fonteintje, deur naar de keuken en de
woonkamer vindt. Stap vervolgens de riante en speelse woonkamer in. De grote raampartijen maken het een lichte
ruimte waardoor je veel natuurlijk daglicht hebt. Vanuit de woonkamer is er een schuifdeur naar de groene omsloten
achtertuin. De eetkamer is twee treden hoger gelegen met een gezellig zitje bij de houtkachel. De eetkamer staat in
verbinding met de keuken. De keuken is voorzien van een 4 pits inductie kookplaat, afzuigkap en er is hier voldoende
bergruimte door de vaste kasten. De aangrenzende praktische bijkeuken beschikt over aansluiting voor wasapparatuur
en de cv-installatie is hier gesitueerd. Vanuit de bijkeuken is tevens de oprit bereikbaar.

We blijven op de begane grond, hier vindt je twee slaapkamers en de eerste badkamer. De achterste slaapkamer heeft
een fantastisch uitzicht en een schuifpui naar de tuin. Badkamer met bad, toilet en een dubbele wastafel.

De royale overloop met vide geeft toegang tot de badkamer en drie ruime slaapkamers.
Twee slaapkamers zijn voorzien van vaste trap naar enorm ruime zolderverdieping met stahoogte en voorzien van
daglicht, dit biedt de mogelijkheid om ook als kamers te gebruiken. De derde slaapkamer heeft een nokhoogte van ruim
5 meter! Dit maakt het erg ruimtelijk. De badkamer is voorzien van bad, toilet en een dubbele wastafel met meubel en
doorloop naar een van de slaapkamers.

De tuin is fraai aangelegd en verzorgd. Aan de achterzijde veel privacy en een fijne zonnige ligging op het zuidoosten. De
tuin biedt volop mogelijkheden om te genieten van de zon, ook zijn er schaduwplekken waar je heerlijk kunt zitten. De
aangebouwde houten berging en overkapping zorgen voor voldoende opbergmogelijkheden. Oprit met voldoende
parkeergelegenheid voor meerdere auto's.

KENMERKEN
- bouwjaar 1974
- perceeloppervlakte 443 m2
- woonoppervlakte 228 m2
- inhoud 858 m3



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 875.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1974
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen
Keurmerken Energie Prestatie Advies

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 228 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 28 m2

Externe Bergruimte 7 m2

Overige inpandige ruimte 6 m2

Perceeloppervlakte 443 m2

Inhoud 858 m3

Indeling

Aantal kamers 8 (7 slaapkamers)
Aantal badkamers 2 badkamers en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 2 dubbele wastafels, 2 ligbaden en 2 toiletten
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder
Voorzieningen Dakraam, glasvezel kabel en natuurlijke ventilatie

Energie

Definitief energielabel D
Isolatie Dubbel glas en muurisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Nefit Ecomline HR gas gestookt uit 2004,
eigendom

Kadastrale gegevens

Soest G 6877
Oppervlakte 443 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 136 m2 (9.1m diep en 17.1m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidoosten

Bergruimte

Schuur/berging Aangebouwd houten berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



Plattegrond









Plattegrond 3D









Lijst van zaken
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