
Schoutenkampweg 12, Soest
€ 630.000 k.k.

Bezoek www.schoutenkampweg12.nl voor meer informatie



Schoutenkampweg 12, Soest

Een moderne, sfeervolle en goed onderhouden twee-onder-een-kapwoning in de gewilde wijk Soest-Zuid. Gezelligheid
wordt in deze woning gecombineerd met modern comfort, van binnen is deze woning verrassend licht, ruim en efficiënt
ingedeeld.

De woning is gelegen in een prachtig groene woonomgeving en op loopafstand van diverse voorzieningen zoals scholen,
sporthal, winkelcentrum Soest Zuid, de geweldige Soester Duinen en bossen, NS-station met rechtstreekse verbinding
naar Utrecht Centraal (20 minuten) en je staat met 10 minuten in het centrum van Amersfoort.

Indeling:
Begane grond:
Entree, hal, toilet met fonteintje en toegang naar de woonkamer. Prettige woonsfeer in de woonkamer door de grote
ramen, de (dubbel)glas-in-lood ramen en de sfeervolle balken. Aan de achterzijde van de woning zijn er openslaande
deuren naar de tuin hierdoor betrek je het terras op een zomerdag eenvoudig bij de woonkamer.
In de woonkeuken, met ook hier openslaande deuren, is er ruimte voor een eetkamertafel bij de gezellige gashaard.
Uiteraard is de keuken voorzien van vloerverwarming alle wenselijke inbouwapparatuur waaronder een Boretti 6-pits
gasfornuis met oven, afzuigkap, combi-oven, Quooker en vaatwasser.
Achter de keuken bevindt zich een handige bijkeuken met vliering voor extra bergruimte en een wasruimte met
aansluitingen voor witgoed. Verrassend is hier de volledig geïsoleerde kamer welke nu als berging wordt gebruikt maar
door de vorige bewoners als werkkamer.

Eerste verdieping:
De eerste verdieping is ingedeeld met drie slaapkamers en de badkamer. De slaapkamer aan de achterzijde geeft door
openslaande deuren toegang tot het balkon gelegen op het westen. Twee slaapkamers zijn voorzien van airco. De
moderne badkamer (2020) is voorzien van een inloopdouche, bad, toilet, wastafel, designradiator en elektrische
vloerverwarming. De inbouwspots in het plafond maken deze badkamer helemaal af.

Tweede verdieping:
Je vindt hier de vierde slaap-/ werkkamer met een dakkapel en dakraam. Overloop met bergkast voor de cv-
ketelopstelling.

Doordat het verzorgde afwerkingsniveau doorloopt tot in de nok, kunnen we hier wel stellen dat de woning van top tot
teen instap klaar te noemen is.

Tuin:
De tuin is gelegen op het westen en is een fraaie combinatie van groene borders met onder andere blauwe regen en
magnolia, gazon en bestrating. De oprit biedt voldoende ruimte om twee auto’s te parkeren op eigen terrein.

KENMERKEN
- Bouwjaar: 1937
- Volledig geïsoleerd
- HR ++ glas en glas in lood (2022)



- Tuin aangelegd in 2019
- Perceeloppervlak 232 m2
- Woonoppervlakte 128 m2



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 630.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1938
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen
Keurmerken Energie Prestatie Advies

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 128 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 5 m2

Overige inpandige ruimte 3 m2

Perceeloppervlakte 232 m2

Inhoud 491 m3

Indeling

Aantal kamers 6 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche, 1 ligbad, 1 toilet, 1 vloerverwarming, 1
wastafel en 1 wastafelmeubel

Aantal woonlagen 3 woonlagen

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

Energie

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

en volledig geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel, gashaard en vloerverwarming gedeeltelijk
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit gas gestookt uit 2007, eigendom

Kadastrale gegevens

Soest D 2704
Oppervlakte 232 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin, voortuin, zijtuin en zonneterras
Achtertuin 75 m2 (9.8m diep en 9.4m breed)
Ligging tuin Gelegen op het westen
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Aangebouwd stenen berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra
Isolatie Volledig geïsoleerd

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Parkeergelegenheid op eigen terrein
Isolatie Geen isolatie



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



Plattegrond









Plattegrond 3D









Lijst van zaken









Vragenlijst





















WWW.SCHOUTENKAMPWEG12.NL


