
Talmalaan 24, Soest
€ 485.000 k.k.

Bezoek www.talmalaan24.nl voor meer informatie



Talmalaan 24, Soest

Op een leuke plek midden in Soest staat deze hoekwoning uit een rijtje van drie met een ruime berging in de achtertuin.
Centrale ligging nabij het kinderdagverblijf, de basisscholen, het NS station Soestdijk en de gezellige van Weedestraat.
Een fijn gezinshuis die je geheel qua inrichting en stijl naar je eigen hand kunt zetten.

Indeling:
Entree, meterkast, toilet. Woonkamer met aan de voor- en achterzijde royale raampartijen. Dichte keuken met een royale
trapkast.

Op de verdieping bevinden zich momenteel 4 slaapkamers. Badkamer met douche en wastafel. De mogelijkheid is er om
één slaapkamer op te offeren voor het creëren van een volwaardige nieuwe badkamer. En de voormalige badkamer te
gebruiken voor het de wasmachine en de droger.

Vaste trap naar de 2e verdieping met aan de achterzijde een royale dakkapel en aan de voorzijde dakramen en de cv-
keteloptelling. Op deze etage kun je een prachtige vierde slaapkamer realiseren met eventueel nog een extra
douchegelegenheid.

KENMERKEN
- bouwjaar: 1971
- perceeloppervlak 320 m2
- woonoppervlak ca. 111 m2
- deze (voormalige huur) woning kent een zelfbewoningsverplichting
- de overdracht dient plaats te vinden bij VBC Notarissen te Amersfoort



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 485.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, hoekwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1971
Specifiek Kluswoning
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen
Keurmerken Energie Prestatie Advies

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 111 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 2 m2

Externe Bergruimte 15 m2

Perceeloppervlakte 320 m2

Inhoud 390 m3

Indeling

Aantal kamers 6 (5 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche en 1 wastafel
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Dakraam en mechanische ventilatie

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Nefit Smartline Basic gas gestookt uit 2007,
eigendom

Kadastrale gegevens

Soest K 5293
Oppervlakte 320 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 171 m2 (16m diep en 10.7m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordwesten

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren



 

 

 

 



 

 

 

 



 



Plattegrond







Asbestinventarisatie



Energielabel



Bouwkundige keuring
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