
Rademakerstraat 13B, Soesterberg
€ 469.000 k.k.

Bezoek www.rademakerstraat13b.nl voor meer informatie



Rademakerstraat 13B, Soesterberg

Dit ruime appartement in het complex ‘De Vliegenier’ aan de Rademakerstraat 13B te Soesterberg biedt alles wat u zoekt.
Het appartement beschikt over een lichte woonkamer, nette keuken, twee slaapkamers, een ruime badkamer, berging en
eigen parkeerplaats. Buiten beschikt u over een ruim en zonnig dakterras op het zuidoosten en een balkon aan de
voorzijde van het appartementencomplex op het noordwesten. De naam van het gebouw: “De Vliegenier” stamt uit de
vervlogen tijden van het vliegdorp Soesterberg.

Het gezellige dorpshart van Soesterberg beschikt over verschillende voorzieningen zoals een supermarkt, drogist,
apotheek, restaurantjes en het sfeervolle dorpscafé. Door de centrale ligging en goede uitvalswegen is het mogelijk om
dorpen en steden zoals Utrecht, Amersfoort en Zeist binnen 15 minuten te bereiken. De aansluiting op het openbaar
vervoer is uitstekend.

Enthousiast geworden? Plan dan snel een bezichtiging in!

Indeling:
Via de gezamenlijke entree, het trappenhuis en de lift is het appartement bereikbaar.

Binnenkomst via de hal die toegang biedt tot diverse vertrekken. De ruime woonkamer heeft een prettige woonsfeer door
de hoeveelheid lichtinval, dit komt door de grote ramen, de zijramen en de openslaande deuren naar het balkon. De
open keuken beschikt over voldoende opslagruimte. De keuken is voorzien van een 4-pits inductiekookplaat, afzuigkap,
koelkast, combi-oven en een vaatwasser.
Het appartement is voorzien van twee slaapkamers, de ruime badkamer is licht afgewerkt en van grond tot plafond
betegeld. De ruimte is ingedeeld met een wastafel met meubel en een douche. Separaat toilet met fontein.

Het riante zonnige dakterras en het schaduwrijke balkon maken deze woning helemaal compleet. Het balkon ligt op het
noordwesten en heeft prachtig uitzicht op de gezellige woonwijk. Het dakterras biedt voldoende mogelijkheden om een
gezellig zitje te creëren.

Tevens beschikt het appartement over een eigen parkeerplaats voor de auto, een privéberging en gemeenschappelijke
stallingsplek voor de fiets.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 469.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 287,00 per maand

Bouw

Soort appartement Galerijflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2010

Specifiek Toegankelijk voor ouderen, toegankelijk voor minder
validen en gedeeltelijk gestoffeerd

Soort dak Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking
Keurmerken Energie Prestatie Advies

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 101 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 9 m2

Externe Bergruimte 6 m2

Inhoud 325 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 wasmachineaansluiting, 1 wastafel en 1
wastafelmeubel

Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 1e woonlaag

Voorzieningen Lift, mechanische ventilatie, natuurlijke ventilatie en kabel
TV

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, HR-glas, muurisolatie, vloerisolatie

en volledig geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Intergas Kompakt HR gas gestookt uit 2010,
eigendom

Kadastrale gegevens

Soest E 5785
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In bosrijke omgeving, in centrum en in woonwijk
Tuin Geen tuin
Balkon/dakterras Balkon en dakterras aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Parkeerplaats

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja (€ 287,00)
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 





Plattegrond





Energielabel

















Lijst van Zaken











Vragenlijst
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