
Albert Cuyplaan 2, Soest
€ 1.100.000 k.k.

Bezoek www.albertcuyplaan2.nl voor meer informatie



Albert Cuyplaan 2, Soest

Ruime half vrijstaande semi bungalow met één van de mooiste tuinen van Soest!

Deze semibungalow is gelegen op een perceel van maar liefst 1.333 m2 en beschikt over drie slaapkamers en twee
badkamers waarvan twee slaapkamers en een ruime badkamer op de begane grond. Daarnaast is er voldoende
parkeergelegenheid in de garage of op de eigen oprit, er is er ook aan duurzaamheid gedacht met 20 zonnepanelen en
een energielabel A.

Indeling:
Ruime entree met meterkast, voorraadkast, garderobe en toilet met fonteintje. De dichte keuken is een degelijke Siematic
keuken voorzien van 4- pits inductiekookplaat, combi-oven/magnetron, vaatwasser en koelkast. De eerste grote
slaapkamer is voorzien van een inbouwkast en tweede slaapkamer is tevens voorzien van een vaste kast. Ruime
badkamer met bad, separate douche, toilet en wastafelmeubel.

Royale lichte woonkamer met zithoek, open haard, eetgedeelte en openslaande deuren naar een heerlijk lichte serre die
geheel, alsook het dak, te openen is en voorzien is van vloerverwarming. Charmante bordestrap naar de vide/ open
overloop.

Eerste verdieping:
Vide met een open ruimte waar een fijne werkplek gecreëerd is. Derde slaapkamer en de tweede badkamer met douche,
wastafel en toilet. Er is voldoende opbergmogelijkheden achter de knieschotten.

De betoverende groene diepe tuin is grotendeels onder architectuur aangelegd, zowel de voor als achtertuin. Op
verschillende plekken bevinden zich mooie schaduw- en zonterrassen. Er staat een houten schuur, een kleine kas en er is
een prachtige veranda met grote berging waar u kan genieten van deze mooie plek. Bij de entree is er overdekt toegang
tot de garage.

Locatie
Kindvriendelijke buurt, zeer centraal gelegen t.o.v. scholen en het openbaar vervoer. In het winkelgebied van de Van
Weedestraat vind je verschillende winkels, een grote supermarkt en gezellige horeca. De achterzijde van het perceel is
direct gelegen aan groengebied de Soester Engh.

Voor het eerst na bijna 40 jaar gaat deze woning van eigenaar verwisselen.

KENMERKEN
- bouwjaar: 1984
- perceeloppervlakte: 1.333 m2
- woonoppervlak volgens NEN2580: 176 m2
- inhoud volgens NEN2580: 727 m3
- Energielabel A
- 20 zonnepanelen



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 1.100.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, halfvrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1984
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd

Soort dak Samengesteld dak bedekt met bitumineuze dakbedekking
en pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 176 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 5 m2

Externe Bergruimte 19 m2

Overige inpandige ruimte 33 m2

Perceeloppervlakte 1333 m2

Inhoud 727 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 2 badkamers en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 2 douches, 1 ligbad, 2 toiletten, 2 wastafels en 1
wastafelmeubel

Aantal woonlagen 2 woonlagen
Voorzieningen Zonnepanelen

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas en muurisolatie

Verwarming Hete lucht verwarming, houtkachel en vloerverwarming
gedeeltelijk

Warm water Gasboiler eigendom

Kadastrale gegevens

Soest K 3566
Oppervlakte 1333 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin, tuin rondom, voortuin en zijtuin
Achtertuin 801 m2 (44.5m diep en 18m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidwesten

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (2)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Aangebouwd stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



Plattegrond









Lijst van Zaken z.h











WWW.ALBERTCUYPLAAN2.NL


