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Prins Bernhardlaan 18, Soest

Zoek je een unieke ruime woning? Dan is deze split-level met 4 ruime slaapkamers, een inpandige garage, prachtig

aangelegde tuin met een natuurvijver een object wat je zeker moet bekijken. De diversiteit aan raampartijen in de

kamers met daarbij het trappenspel tussen de ruimtes maken het een bijzondere woning waar je steeds weer verrast

wordt door de speelsheid die een split-level woning kenmerkt. Deze woning heeft een woonoppervlakte van 182 m2 en is

gelegen op een ruim perceel van 715 m2. Wij nodigen je uit om deze karaktervolle woning snel te komen bezichtigen.

De woning ligt op een A-locatie: diverse basisscholen, speeltuinen, winkels en het station Soestdijk, plus de gezellige Van

Weedestraat, dé winkelstraat van Soest binnen handbereik. Wij nodigen je uit om deze karaktervolle woning snel te

komen bezichtigen.

De entree van de woning is aan de zijkant, daar kom je binnen in de hal met garderobe en toilet, deur met glas naar de

lichte woonkamer op de begane grond. In de woonkamer word je aandacht direct getrokken naar de grote glazen

aanbouw met uitzicht op de tuin. Je kunt de tuin in door de openslaande deuren, waar je uitkomt op een terras en een

gezellige (buiten)eethoek is gecreëerd. Vanuit de woonkamer loop je de keuken binnen die een U-opstelling heeft met

o.a. een koelkast, groot 5 pits gasfornuis, afzuigkap en vaatwasser. In de keuken is ook een buitendeur waardoor je naar

de achtertuin kan. In de tuin zijn verschillende terrassen en een moderne kapschuur waar je overdekt kan genieten van

de prachtig aangelegde tuin.

Vervolgens kun je via een korte trapopgang in de woonkamer naar het tweede gedeelte van de woonkamer, waar de

zithoek en de openhaard zijn.

Via de volgende trap ga je door naar de woonlaag op de eerste verdieping. Op de overloop is een ruime werkplek

gecreëerd. Daarnaast zijn er op deze verdieping twee slaapkamers, een inloopkast en een riante badkamer. In deze

badkamer is een heerlijke dubbele inloopdouche. De wanden zijn bekleed met beton ciré, een natuurlijk materiaal wat

een bijzondere strakke en luxe look geeft. Er is een dubbele wastafel en een toilet aanwezig. De master bedroom met een

vaste, speciaal ontworpen, kastenwand heeft ook toegang tot de loggia/balkon.

Op de tweede verdieping zijn weer twee slaapkamers en de tweede luxe badkamer. De badkamer is voorzien van bad,

douche, toilet en wastafel met wastafelmeubel.

Tuin

Vanaf de houten overdekte veranda heb je prachtig uitzicht over de fraai aangelegde tuin met natuurvijver. Door de

ruime opzet van het perceel is er altijd wel een plekje in de zon of de schaduw te vinden.

De vliering, inpandige berging en garage zorgen voor voldoende bergruimte. De oprit van ruim 10 meter biedt de

mogelijkheid voor twee auto’s te parkeren op eigen terrein.

KENMERKEN

• Bouwjaar 1968

• Perceeloppervlakte 715 m2

• Woonoppervlakte volgens NEN2580 182 m2

• De eerste en de tweede verdieping van de woning zijn in 2018 verbouwd



• De overige ruimtes in het huis zijn ook grondig aangepakt: vloeren, stuc- en schilderwerk, en er zijn overal nieuwe

deuren geplaatst.

• In de tuin zijn tal van oude bomen aanwezig



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 1.050.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1968
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen
Keurmerken Energie Prestatie Advies

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 182 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 9 m2

Externe Bergruimte 5 m2

Overige inpandige ruimte 31 m2

Perceeloppervlakte 715 m2

Inhoud 713 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 2 badkamers en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 2 douches, 2 inloopdouches, 1 ligbad, 1 wastafel, 1 dubbele
wastafel, 1 toilet en 1 wasmachineaansluiting

Aantal woonlagen 3 woonlagen en een kelder
Voorzieningen Natuurlijke ventilatie

Energie

Definitief energielabel C
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie

Verwarming Cv-ketel, hete lucht verwarming, open haard en
vloerverwarming gedeeltelijk

Warm water Cv-ketel
Type ketel Gas gestookt , eigendom

Kadastrale gegevens

Soest K 1765 Resultaat
Oppervlakte Soest K 1765 715 m2

Omvang Soest K 1765 Geheel perceel
Eigendomssituatie Soest K 1765 Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, beschutte ligging, in bosrijke omgeving en
in woonwijk

Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 388 m2 (25m diep en 15.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordwesten
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Inpandige berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Inpandig
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra en voorzien van water



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



Plattegrond











Plattegrond 3D











Lijst van zaken
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