
Prins Hendriklaan 27, Soest
€ 825.000 k.k.

Bezoek www.prinshendriklaan27.nl voor meer informatie



Prins Hendriklaan 27, Soest

Wat hoger gelegen dan de straat pronkt deze statige vooroorlogse twee-onder-een-kap-woning met carport en
parkeerplaats, vrijstaande schuur/berging en een prachtige voor- en achtertuin. Een sfeervol, instapklaar huis met veel
originele details en het wooncomfort van nu.

De woning ligt centraal in de wijk Soestdijk, met de fiets of lopend bereik je binnen enkele minuten het NS-station, de
winkelstraat, paleis Soestdijk, de polders en de bossen. Met de auto ben je snel op de A1, A27 en A28.

Indeling:
Entree, hal met originele granitovloer, kelder en toilet. Woonkamer met erker met glas-in-loodramen, en-suite-deuren
die toegang geven tot de uitbouw aan de achterzijde met een houten schuifpui naar de goed op de zon gelegen tuin. De
keuken heeft een neutrale kleurstelling en een hardstenen werkblad. Verder is deze keuken uitgerust met een 5-pits
gasfornuis, schouw met afzuigkap, combimagnetron, vaatwasmachine en een koelkast.
De woonkamer heeft een parketvloer, de wanden en plafonds zijn strak in stijl afgewerkt.

1e Verdieping:
Overloop met glas-in-loodramen, twee goede slaapkamers, beide met een vaste kast en 1 met dubbele openslaande
deuren naar het balkon. Derde wat kleinere slaap-/werkkamer. Badkamer met ligbad, toilet, wastafelmeubel en douche.

2e Verdieping:
Vaste trap, aan de voor- en achterzijde een dakkapel. Hierdoor zijn er twee goede royale slaapkamers op deze
verdieping. Veel bergruimte aanwezig, ook op de ruime bergvliering die met een vlizotrap te bereiken is.

In de tuin staat de vrijstaande garage (25m²) met wasmachineopstelling. Verzorgde achtertuin met fraaie borders waar
de bloemen weelderig bloeien. De speelse doorkijkjes geven de tuin een extra dimensie.

Een prachtig verzorgd woonhuis dat klaar is om nieuwe bewoners te begroeten en te zorgen dat hier weer mooie nieuwe
herinneringen gemaakt kunnen worden.

KENMERKEN
- bouwjaar: 1934
- perceeloppervlak 326 m²
- woonoppervlak volgens NEN2580: 139 m²
- originele paneeldeuren
- originele glas-in-loodramen
- 10 zonnepanelen



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 825.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1934
Soort dak Samengesteld dak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 139 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 16 m2

Externe Bergruimte 25 m2

Overige inpandige ruimte 10 m2

Perceeloppervlakte 326 m2

Inhoud 538 m3

Indeling

Aantal kamers 7 (5 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 dubbele wastafel, 1 ligbad, 1 toilet en 1
wastafelmeubel

Aantal woonlagen 3 woonlagen, met een kelder en vliering

Voorzieningen Buitenzonwering, natuurlijke ventilatie, rookkanaal,
schuifpui en zonnepanelen

Energie

Definitief energielabel D
Isolatie Grotendeels dubbelglas, vloerisolatie en voorzetramen
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Atag gas gestookt uit 2015, eigendom



Kadastrale gegevens

Soest K 1557
Oppervlakte 316 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
Soest K 5911
Oppervlakte 10 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin, voortuin en zonneterras
Achtertuin 138 m2 (11m diep en 12.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuiden
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Carport, parkeerplaats en vrijstaand stenen
Capaciteit 1 auto

Voorzieningen Voorzien van elektra, voorzien van verwarming en voorzien
van water



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 





Plattegrond

















Lijst van zaken











WWW.PRINSHENDRIKLAAN27.NL


