
Vermeerlaan 27, Soest
€ 269.000 k.k.

Bezoek www.vermeerlaan27.nl voor meer informatie



Vermeerlaan 27, Soest

Op de derde woonlaag gelegen gemoderniseerd 4-kamer appartement met inbouwkeuken en balkon aan voor- én
achterzijde. Het appartement is licht, goed onderhouden, voorzien van kunststof kozijnen en kan zo worden betrokken.

Ligging:
Station Soestdijk en het winkelcentrum van Soestdijk zijn vlakbij en ook de supermarkt voor de dagelijkse boodschappen
is vijf minuten lopen. Fiets je de andere kant op dan bevind je je met een paar minuten fietsen in de prachtige Soester
Duinen.

Indeling:

Begane grond:
Entree, bellentableau en brievenbussen. De separate berging bevindt zich in de onderbouw.

Tweede verdieping:
Entree/hal, toilet met fontein, inbouwkast en garderobenis. Een heerlijk lichte woonkamer met toegang tot balkon, 3
slaapkamers, badkamer met hoekbad-douchecombinatie en dubbele wastafel met meubel, strakke moderne keuken
met inbouwapparatuur: gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser, oven, koel-vriescombinatie en aansluiting voor
wasmachine / droger en tevens toegang tot het tweede balkon.

KENMERKEN
-In de onderbouw is een ruime privé berging
-De VvE-kosten bedragen € 214,20 per maand
-Gezonde en actieve VvE
-Voldoende parkeergelegenheid direct voor de deur
-Twee balkons, (Zuid-Oost en Noord-West)
-Kunststof kozijnen voorzien van dubbel glas
-Optie om derde slaapkamer weer bij de woonkamer te betrekken
-Bouwjaar: 1962
-Woonoppervlak volgens NEN2580: 77 m2



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 269.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 214,20 per maand

Bouw

Soort appartement Portiekflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1962
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Plat dak

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 77 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 8 m2

Externe Bergruimte 14 m2

Inhoud 228 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 dubbele wastafel, 1 ligbad en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 3e woonlaag
Voorzieningen Natuurlijke ventilatie

Energie

Definitief energielabel C
Isolatie Dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit gas gestookt , eigendom

Kadastrale gegevens

Soest K 3086
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving en in woonwijk
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 (€ 214,20)
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



Plattegrond





Lijst van zaken











WWW.VERMEERLAAN27.NL


