
Haverweerd 175, Soest
€ 285.000 k.k.

Bezoek www.haverweerd175.nl voor meer informatie



Haverweerd 175, Soest

Op de achtste en tevens bovenste verdieping met een geweldig uitzicht over de Utrechtse Heuvelrug ligt dit instapklare
drie- (voorheen vier) kamerappartement. Verhuisdozen uitpakken en de meubels neerzetten is hier geen sprookje maar
werkelijkheid.
Centrale ligging in Soest met de winkels voor de dagelijkse boodschappen op loop- of fietsafstand. Ook de uitvalswegen
en het bus- of treinstation zijn binnen enkele minuten te bereiken.

Indeling:
Entree, hal met meterkast en bergruimte. Zonnige woonkamer met aansluitend de extra eet-/studeer-/slaapkamer.
Neutrale keuken in hoekopstelling uitgevoerd in een wittint en voorzien van een 5-pits gaskookplaat, afzuigkap, oven,
vaatwasmachine, koel-/vriescombinatiekast en een vaste bergkast voor extra bergruimte. Tevens is in de keuken ruimte
voor de droger. Heerlijk zonnig balkon waar voldoende ruimte is om een leuke loungeset te plaatsen en te genieten van
het sublieme uitzicht.

Deur naar de gang met twee slaapkamers, vernieuwde moderne badkamer met inloopdouche en stoer meubel met een
fraaie waskom en de wasmachine-aansluiting. Apart toilet, in dezelfde stijl als de badkamer (beide vernieuwd in 2017).

Door het gehele appartement ligt dezelfde laminaatvloer brede plank wat zorgt voor rust en eenheid.

KENMERKEN
- bouwjaar: 1970
- woonoppervlak volgens NEN2580: 83 m2
- aan één kant maar buren
- servicekosten € 206,48 per maand € 45,00 voorschot verwarming



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 285.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 206,48 per maand

Bouw

Soort appartement Galerijflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1971
Soort dak Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking
Keurmerken Energie Prestatie Advies

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 83 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 10 m2

Externe Bergruimte 6 m2

Inhoud 273 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 inloopdouche, 1 wasmachineaansluiting, 1
wastafel en 1 wastafelmeubel

Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 8e woonlaag
Voorzieningen Lift, mechanische ventilatie en natuurlijke ventilatie

Energie

Definitief energielabel D
Isolatie Dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Geiser eigendom
Type ketel Ketel HR 107

Kadastrale gegevens

Soest G 10411
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving, in woonwijk en vrij
uitzicht

Tuin Geen tuin
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Box (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja (€ 206,48)
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja



 

 

 

 



 

 

 

 





Plattegrond





Lijst van zaken
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