
Jachthoorn 11, Soest
€ 319.000 k.k.

Bezoek www.jachthoorn11.nl voor meer informatie



Jachthoorn 11, Soest

Dit prachtige instapklare appartement gaat voor het eerst van eigenaar wisselen.

Op een leuke plek, gelegen midden in Soest, ligt dit fijne twee- (oorspronkelijk gebouwd als drie-) kamerappartement op
de begane grond waardoor het terras je het “tuin”gevoel geeft.

Het appartement beschikt over een eigen parkeerplaats op een afgesloten terrein waar tevens de fiets te stallen is en
een berging in de kelder.

Op loopafstand bevindt zich het Winkelcentrum Overhees, met onder andere een Albert Heijn, een kaasspecialist, een
slager en een bakker.

Indeling:
Entree, hal met garderobe, toilet, bergkast met wasmachine aansluiting en de cv-ketelopstelling.
Lichte royale woonkamer met eetkamer (oorspronkelijk bedoeld als slaapkamer), een schuifpui naar het terras en een
loopdeur (draai-/kiep) naar het terras. Prachtige keuken uitgevoerd in fraaie witte frontjes met zwart hardstenen
werkblad. De keuken heeft een 6-pits gasfornuis met oven, afzuigkap, koel-vriescombinatie en een vaatwasmachine.

Royale slaapkamer tevens met ramen tot aan op de grond (draai-/kiep) en een ingebouwde kast. Badkamer met
wastafelmeubel en een ligbad.

Het gehele appartement heeft een praktische indeling met een zeer verzorgd uiterlijk voorzien van gestuukte wanden en
vliesbehang en laminaatvloer.

Een geweldig appartement voor zowel jong als oud!!

KENMERKEN
- bouwjaar: 2009
- woonoppervlak volgens NEN2580: 65m2
- Servicekosten € 120,36 per maand
- Energielabel A



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 319.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 120,00 per maand

Bouw

Soort appartement Portiekflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2009

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 65 m2

Externe Bergruimte 4 m2

Inhoud 211 m3

Indeling

Aantal kamers 2 (1 slaapkamer)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 ligbad, 1 wastafel en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 1e woonlaag

Voorzieningen Glasvezel kabel, lift, mechanische ventilatie, natuurlijke
ventilatie, schuifpui en kabel TV

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Dubbel glas en volledig geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Remeha Avanta 24 C gas gestookt uit 2008,
eigendom

Kadastrale gegevens

Soest G 13059
Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Beschutte ligging, in bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Geen tuin

Bergruimte

Schuur/berging Inpandige berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op afgesloten terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Parkeergelegenheid op eigen terrein

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja (€ 120,00)
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



Plattegrond





Kadastrale kaart



Lijst van zaken











WWW.JACHTHOORN11.NL


