
Raadhuisplein 5, Soest
€ 597.000 k.k.

Bezoek www.raadhuisplein5.nl voor meer informatie



Raadhuisplein 5, Soest

Midden in Soest gelegen driekamerappartement met een groot balkon. Het appartement is gelegen op de begane grond
aan de zuidzijde van het kleinschalige appartementencomplex. Het appartement is ruim van opzet en biedt veel
leefruimte. Het grote balkon van 19 m2 mag er zeker zijn met een rustige ligging.

Op wandel- op fietsafstand vindt u de winkels voor de dagelijkse boodschappen, het busstation ligt ‘om de hoek’. U bent
via enkele autominuten op de uitvalswegen richting Utrecht, Amsterdam of Amersfoort.

U komt binnen via de ruime hal met meterkast, ruime berging en toilet met fonteintje. Vanuit de hal zijn alle vertrekken
van het appartement bereikbaar. De speelse indeling en de vele ramen in de woonkamer zorgen voor een prettige
woonsfeer. De schuifpui geeft toegang tot het zonnige en ruime balkon gelegen op het zuiden. De open keuken is
gesitueerd in een handige hoekopstelling. Naast de vele opbergruimte is de keuken voorzien van divers
inbouwapparatuur.

Het appartement heeft twee slaapkamers. De master bedroom heeft een hoekraam met mooi lichtinval en beschikt over
een vaste kast met schuifdeuren. De badkamer is uitgevoerd met een toilet, ruime douche, bad, wastafel met meubel. De
ruime berging/bijkeuken met wasmachine- en drogeraansluiting en de opstelling voor cv ketel (2007).

Ook voor minder validen is dit appartement uitermate geschikt met een lift, zodat het souterrain met berging en
parkeerplaats gemakkelijk bereikbaar is. Een gesloten entree met videofooninstallatie maakt het geheel compleet.

Bent u op zoek naar een comfortabel praktisch ingedeeld appartement? U bent van harte welkom om het fijn geheel te
komen bekijken.

KENMERKEN
- bouwjaar: 1993
- woonoppervlak volgens NEN2580: 105 m2
- inhoud volgens NEN2580: 327 m3
- servicekosten € 298,- per maand
- de lift is in 2022 volledig gerenoveerd
- glasvezelaansluiting aanwezig



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 597.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 298,00 per maand

Bouw

Soort appartement Portiekflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1993

Specifiek Toegankelijk voor ouderen en toegankelijk voor minder
validen

Soort dak Samengesteld dak bedekt met bitumineuze dakbedekking
Keurmerken Energie Prestatie Advies

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 105 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 19 m2

Externe Bergruimte 24 m2

Inhoud 327 m3

Indeling

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

Voorzieningen Mechanische ventilatie, natuurlijke ventilatie, schuifpui en
kabel TV

Energie

Definitief energielabel B
Isolatie Volledig geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Intergas HR 28 gas gestookt uit 2007, eigendom

Kadastrale gegevens

Soest K 3916
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)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren en parkeergarage

Garage

Soort garage Parkeergelegenheid op eigen terrein

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja (€ 298,00)
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



Plattegrond







Lijst van zaken
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