
Obrechtstraat 9, Soest
€ 369.000 k.k.

Bezoek www.obrechtstraat9soest.nl voor meer informatie



Obrechtstraat 9, Soest

Een ruime tussenwoning met zonnige tuin op het zuiden. De woning is gelegen in de kindvriendelijke woonwijk Overhees.
Op loopafstand van diverse basisscholen, winkels, bushaltes, treinstation, bibliotheek, de kinderboerderij een ook de
mooie bossen en duinen.

Indeling:
Entree, hal met garderobenis, toilet en toegang naar de Z vormige woonkamer. Het zitgedeelte ligt aan de voorzijde van
de woning en gaat over in het eetgedeelte aan de achterzijde met uitzicht op de achtertuin. Aansluitend is de dichte
moderne keuken met een hoge kastenwand met volledig geïntrigeerde appratuur verder is er in de keuken een 5 pits
gaskookplaat, afzuigkap, koelkast, vriezer en een deur naar de achtertuin.

Via de vaste trapopgang vanuit de woonkamer kom je in op de overloop terecht van de eerste verdieping. De overloop
met vaste kast schakelt twee slaapkamers en de badkamer met elkaar. De grootste slaapkamer noemen we de
masterbedroom vanwege het grote formaat, de kastenwand zorgt hier voor voldoende opbergruimte. Voorheen waren
dit twee aparte slaapkamers. De badkamer is voorzien van toilet, douche en een wastafel.

Ruime zolder met dakraam, aan weerszijden knieschotten met veel bergruimte en cv ketel opstelling met aansluitingen
voor de wasmachine en de droger.

Tuin
De zonnige achtertuin ligt op het zuiden en is aangelegd met sierstraatwerk, een houten schutting, een stenen berging
met elektra en een achterom. In deze tuin kan je gegarandeerd genieten van het buitenleven en de zon!

KENMERKEN
- bouwjaar: 1975
- perceeloppervlak: 150 m2
- woonoppervlak volgens NEN2580: 113 m2



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 369.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1975
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen
Keurmerken Energie Prestatie Advies

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 113 m2

Externe Bergruimte 9 m2

Perceeloppervlakte 150 m2

Inhoud 382 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 toilet, 1 wastafel en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder

Voorzieningen Buitenzonwering, dakraam, glasvezel kabel en natuurlijke
ventilatie

Energie

Definitief energielabel C
Isolatie Dakisolatie en dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Intergas HR 107 gas gestookt uit 2013, eigendom

Kadastrale gegevens

Soest G 11109
Oppervlakte 150 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 64 m2 (10.5m diep en 6.1m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuiden

Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



Plattegrond









Kadastrale kaart



Lijst van zaken
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