
Valeriaanstraat 2B, Soest
€ 330.000 k.k.

Bezoek www.valeriaanstraat2b.nl voor meer informatie



Valeriaanstraat 2B, Soest

Niet bang om de handen uit de mouwen te steken? Dankzij de goede ruimte is deze woning helemaal naar eigen wens in
te delen en te moderniseren.
De woning is gelegen aan een rustig autoluw straatje en heeft een ideale ligging vlakbij diverse basisscholen,
supermarkten, trein en busstation en op korte fietsafstand van de bossen en duinen.

Huidige indeling:
De entree aan de voorzijde geeft toegang tot een ruime hal met toiletruimte en garderoberuimte.
Ruime woonkamer met diverse mogelijkheden voor een fijne zit- en eethoek. Door de grote raampartijen is het hier als
ook in de gehele woning heerlijk licht. Dichte keuken met vaatwasser en voldoende opbergmogelijkheden in de
bovenkasten. Er is hier voldoende ruimte voor het plaatsen van een eetkamertafel, een barretje of het plaatsen van extra
apparatuur.
Aan de voorzijde is nog een werk-/ slaapkamer met vaste trap naar de vide.
Door het open karakter van de vide is er contact met de begane grond wat zorgt voor een ruimtelijk effect. Hier tref je ook
een extra bergruimte met de c.v.-ketel opstelling.

De besloten achtertuin is heerlijk zonnig en aan de voorzijde kun je je auto heel ruim op de eigen oprit kwijt.

KENMERKEN
- bouwjaar: 1978
- perceeloppervlakte: 190 m2
- woonoppervlakte volgens NEN2580: 116 m2
- inhoud volgens NEN2580: 387 m3



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 330.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1978
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking
Keurmerken Energie Prestatie Advies

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 116 m2

Perceeloppervlakte 190 m2

Inhoud 387 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 apart toilet
Aantal woonlagen 2 woonlagen

Voorzieningen Glasvezel kabel, mechanische ventilatie en natuurlijke
ventilatie

Energie

Definitief energielabel D
Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas en grotendeels dubbelglas
Verwarming Cv-ketel en vloerverwarming gedeeltelijk
Warm water Cv-ketel en elektrische boiler eigendom

Type ketel Ketel Nefit SmartLine Basic HR gas gestookt uit 2007,
eigendom

Kadastrale gegevens

Soest G 10623
Oppervlakte 190 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin, voortuin en zonneterras
Achtertuin 47 m2 (7.3m diep en 6.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordoosten

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











WWW.VALERIAANSTRAAT2B.NL


