
Lange Brinkweg 31A, Soest
€ 975.000 k.k.

Bezoek www.langebrinkweg31a.nl voor meer informatie



Lange Brinkweg 31A, Soest

Prachtige vrijstaande villa op unieke locatie met uitzicht op de weilanden, 170 m2 woonoppervlakte én eigen zwembad.
Via een eigen oprit met elektrisch bedienbaar toegangshek bereikt u deze sfeervolle villa met fijne tuin rondom met
verschillende zitplekjes en een verwarmd zwembad. Op loopafstand bereikt u de Van Weedestraat met allerlei winkels en
horeca, verschillende scholen, heerlijke fiets- en wandelgebieden en het openbaar vervoer zoals station Soestdijk.

Indeling:
Ruime hal, separaat toilet, ruime woonkamer met erker en waanzinnig uitzicht over de weilanden, tevens openslaande
deuren naar de keuken zodat deze afgesloten kan worden. De sfeervolle woonkeuken is voorzien van een natuurstenen
aanrechtblad en alle benodigde inbouwapparatuur zoals een inductiekookplaat, koelkast, vaatwasser, afzuigkap en
openslaande deuren naar de tuin. Aansluitend de bijkeuken met wasmachine- drogeraansluitingen, C.V.(2021), ruimte
voor een extra koelkast/vriezer en toegang tot de tuin. Fijne slaapkamer met grote inbouwkast en aansluitend een
badkamer met ligbad, douche en wastafel. De gehele benedenverdieping is voorzien van vloerverwarming.

Eerste verdieping
Ruime overloop, aan de voorzijde bevindt zich een ruime slaapkamer met vaste kast. Openslaande deuren naar balkon
met prachtig uitzicht over de weilanden. Tweede tevens ruime slaapkamer aan de achterzijde met een vaste
kastenwand. De tweede badkamer is voorzien van ligbad, douche, wastafel en vrij hangend toilet.

Zolder
Bergzolder over de gehele lengte van de woning, te bereiken via vlizotrap.

De tuin is rondom gelegen, netjes aangelegd en met genoeg plek voor het parkeren van verschillende auto’s. Fijn
verwarmd zwembad en een separate houten bergschuur.

Bijzonderheden
- Volledig geïsoleerd
- Geschikt om gelijkvloers te wonen
- Verwarmd zwembad met warmtepomp

Kenmerken
- bouwjaar: 1999
- perceeloppervlakte 1.425 m2
- woonoppervlak volgens NEN2580: 170 m2
- inhoud volgens NEN2580: 650 m3
- 14 zonnepanelen 2022
- bron voor water voor de sproei installatie van de tuin
- alarminstallatie + beveiligingscamera’s



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 975.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1999

Specifiek Toegankelijk voor ouderen, toegankelijk voor minder
validen en gedeeltelijk gestoffeerd

Soort dak Zadeldak bedekt met pannen
Keurmerken Energie Prestatie Advies

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 170 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 5 m2

Externe Bergruimte 21 m2

Perceeloppervlakte 1425 m2

Inhoud 650 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 2 badkamers en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 2 douches, 2 ligbaden, 2 wastafels en 1 toilet
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder

Voorzieningen Alarminstallatie, dakraam, glasvezel kabel, natuurlijke
ventilatie, zonnecollectoren, zonnepanelen en zwembad

Energie

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

volledig geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel en vloerverwarming gedeeltelijk
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit gas gestookt uit 2021, eigendom

Kadastrale gegevens

Soest L 709
Oppervlakte 1425 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving, in woonwijk, landelijk
gelegen, open ligging en vrij uitzicht

Tuin Achtertuin, tuin rondom, voortuin en zijtuin
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra
Isolatie Geen isolatie

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



Plattegrond









Lijst van zaken











WWW.LANGEBRINKWEG31A.NL


