
Beukenlaan 37, Soest
€ 498.000 k.k.

Bezoek www.beukenlaan37.nl voor meer informatie



Beukenlaan 37, Soest

Een uitdaging en een kans om van deze vrijstaande woning een waar paleis te maken.
Met een creatief brein zijn hier vele indelingen c.q. mogelijkheden te bedenken zoals uit-/opbouwen, kantoor aan huis of
een winkeltje alle deuren staan nog wagenwijd open.

Indeling:
Entree met grote raampartijen aan de voorzijde. Woon/winkelruimte met aansluitend hal, toilet en bijkeuken/berging.
Tweede hal met toilet en trap naar de verdieping. Woonkamer aan de achterzijde van het huis met een eenvoudige
keuken en badkamer. Achter de keuken is nog een extra ruimte aanwezig die voor diverse doeleinden te gebruiken is.
Denk hierbij aan slaap-/werk-/studeerkamer.

De bordestrap brengt je naar de verdieping met 2 royale slaapkamers en een overloop met een vaste kast. Volgens het
huidige bestemmingsplan zijn er mogelijkheden om deze verdieping uit te breiden aan de achterzijde. Daarnaast is het
mogelijk om op de zij dakvlakken dakkapellen te plaatsen. Waardoor je hier een extra slaapkamer en badkamer kunt
creëeren.

Aan beide zijden van de woning is er gelegenheid om de auto te parkeren. De fijne en zonnige achtertuin biedt ook nog
een houten schuur voor het stallen van de fietsen en het tuingereedschap.

Dit vrijstaande woonhuis dient gemoderniseerd te worden. Degene die deze moeite wil nemen zal beloond worden met
een heel goed en energiezuinig huis met vele mogelijkheden op een fijne en praktische locatie in ons dorp.

KENMERKEN
- bouwjaar: 1925
- perceeloppervlak 382 m2
- woonoppervlak volgens NEN2580: 135 m2
- uitbouwmogelijkheden (goothoogte 4 meter) zowel op de begane grond als op de verdieping (nokhoogte 8 meter)
- wonen en werken aan huis
- kluswoning met vele mogelijkheden



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 498.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1925

Specifiek
Toegankelijk voor ouderen, toegankelijk voor minder
validen, kluswoning, gedeeltelijk gestoffeerd en dubbele
bewoning mogelijk

Soort dak Zadeldak bedekt met pannen
Keurmerken Energie Prestatie Advies

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 135 m2

Externe Bergruimte 7 m2

Perceeloppervlakte 382 m2

Inhoud 511 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen
Voorzieningen Glasvezel kabel, natuurlijke ventilatie en kabel TV

Energie

Definitief energielabel G
Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Intergas Kombi Kompakt gas gestookt uit 2016,
eigendom

Kadastrale gegevens

Soest K 799
Oppervlakte 382 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In bosrijke omgeving, in woonwijk en open ligging
Tuin Achtertuin, voortuin, zijtuin en zonneterras
Achtertuin 180 m2 (14.2m diep en 11.9m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordoosten

Bergruimte

Schuur/berging Aangebouwd houten berging (1)
Isolatie Geen isolatie en geen spouw

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Parkeergelegenheid op eigen terrein
Isolatie Geen isolatie





 



 

 

 



 

 

 



Plattegrond







Lijst van Zaken
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