
Hazepad 8, Soest
€ 769.000 k.k.

Bezoek www.hazepad8.nl voor meer informatie



Hazepad 8, Soest

Deze vrijstaande woning met aangebouwde garage is gelegen op een ruim bemeten kavel. Er is een oprit voor het
stallen van meerdere auto’s. Tevens is er de mogelijkheid om een slaapkamer en badkamer op de begane grond te
realiseren.

De woning is gelegen in de kindvriendelijke wijk Overhees nabij basisscholen, kinderboerderij, bibliotheek en het
winkelcentrum waar u terecht kunt voor alle dagelijkse boodschappen.

Indeling:
Zij-entree met ruime hal, toilet en meterkast. Fijne ruime woonkamer in L-vorm met veel raampartijen waardoor er
voldoende lichtinval is. Dichte keuken aan de achterzijde met een
4-pits gasfornuis en een oven. Aansluitend is de bijkeuken met een vaste bergkast en de wasmachine-
/drogeraansluiting.

Op de verdieping zijn drie slaapkamers aanwezig waarvan de grootste aan de achterzijde ligt met een vaste schuifkast.
Overloop met royale bergkast waar tevens de cv-ketelopstelling zich bevindt. Badkamer met ligbad, douche, wastafel en
toilet.

Via een van de slaapkamers aan de voorzijde is de bergvliering te bereiken.

Het unieke van deze woning is natuurlijk de ligging aan de vijver met het heerlijke vrije uitzicht. De achtertuin is gelegen
op het zuidoosten en heeft een terras aan de vijver en een terras tegen het huis. Vanuit de achtertuin is er toegang tot de
garage.

KENMERKEN
- bouwjaar: 1989
- perceeloppervlak 482 m2
- woonoppervlak volgens NEN2580: 119 m2
- inhoud volgens NEN2580: 516 m3



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 769.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1989
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 119 m2

Overige inpandige ruimte 20 m2

Perceeloppervlakte 482 m2

Inhoud 516 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 ligbad, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder
Voorzieningen Natuurlijke ventilatie

Energie

Definitief energielabel C
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Junkers Eurostar gas gestookt uit 2001,
eigendom

Kadastrale gegevens

Soest G 9062
Oppervlakte 482 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

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

Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 189 m2 (12.8m diep en 14.8m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordoosten

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Aangebouwd stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra



 

 

 

 



 

 

 

 



 



Plattegrond









Plattegrond 3D









Kadastrale kaart



Lijst van zaken











WWW.HAZEPAD8.NL


