
Colenso 16, Soest
€ 269.000 k.k.

Bezoek www.colenso16.nl voor meer informatie



Colenso 16, Soest

Op een prachtige locatie, direct aan het Colensopark gelegen, ligt dit gezellige driekamer appartement met twee
zonnige balkons en een eigen berging op de begane grond. Het grote balkon aan de achterzijde, over de volle breedte
van het appartement, ligt op het zuiden, dus het is hier heerlijk genieten.

De straat Colenso ligt aan de rand van Soest en toch dicht bij vele voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de winkelstraat (Van
Weedestraat), het busstation en de treinstations Baarn of Soestdijk. Met name aan deze kant is Soest goed te bereiken
per auto, bus of trein. Ook is er volop parkeergelegenheid voor de deur. En als je eens even niets wilt: geniet dan van de
fantastische bosrijke omgeving!

Indeling:
Gemeenschappelijke (afgesloten) entree met intercom, brievenbussen en trappenhuis naar de etages. De meterkast
bevindt zich in het portiek, direct naast de voordeur van het appartement.

Entree appartement. De ruime hal heeft echt een centrale functie en geeft toegang tot alle vertrekken. Direct aan de
voorzijde ligt de eerste slaapkamer met vaste kast. De woonkamer, voorheen 2 kamers, nu ruim 10 meter lang(!) geeft
toegang tot het kleine balkon aan de voorzijde en het grote balkon aan de achterzijde. De dichte keuken is voorzien van
een 4-pits gaskookplaat, afzuigkap en zeer veel kastruimte!
De tweede (ouder)slaapkamer grenst aan het balkon, heeft een vaste kast en is voorzien van airconditioning.
De badkamer bestaat uit een inloopdouche en wastafelmeubel. Het toilet is separaat. Het appartement is geheel
voorzien van een laminaatvloer.

Het balkon aan de achterzijde heeft een handige balkonkast.

KENMERKEN
- bouwjaar: 1962
- VvE bijdrage € 293,- per maand (inclusief € 59,- voorschot stookkosten)
- woonoppervlakte 73 m2



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 269.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 293,84 per maand

Bouw

Soort appartement Portiekflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1962
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking
Keurmerken Energie Prestatie Advies

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 73 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 10 m2

Inhoud 238 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 wastafel en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 4e woonlaag

Voorzieningen Airconditioning, buitenzonwering, glasvezel kabel,
mechanische ventilatie, natuurlijke ventilatie en kabel TV

Energie

Definitief energielabel D
Isolatie Dakisolatie en dubbel glas
Verwarming Blokverwarming
Warm water Elektrische boiler eigendom

Kadastrale gegevens

Soest A 4889
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, beschutte ligging, 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 (€ 293,84)
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja



 

 

 

 



 

 

 

 



 



Plattegrond





Lijst van zaken
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