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KENMERKEN

Woonoppervlakte 118 m² 
Perceeloppervlakte 103 m²
Inhoud 445 m³
Bouwjaar 1950
Energielabel B

Vraagprijs

€ 650.000

k.k.



Bothalaan 2 b
Zeist



Omschrijving
Op loopafstand van het centrum van Zeist 
en op steenworp afstand van 
supermarkten, busstation, basisscholen, 
gezellige cafeetjes en diverse 
eetgelegenheden is deze uitstekend 
onderhouden, uitgebouwde en ruime 
tussenwoning te vinden. 




Zeist, het dorp met ca. 65.000 inwoners is 
bekend door zijn groene omgeving en het 
gezellige centrum. Alle voorzieningen 
zoals een bakker, groenteboer, slager, 
supermarkt en eetgelegenheden zijn 
hierdoor altijd in de nabije omgeving te 
vinden. Ook biedt Zeist een ruim aanbod 
aan sportfaciliteiten en basis- en 
middelbare scholen. De aansluiting op het 
openbaar vervoer is uitstekend. 






De indeling van deze woning is als volgt: 




Bereik via de voortuin de entree van de 
woning, welke toegang geeft tot het toilet, 
trapopgang, meterkast en deur naar de 
woonkamer. De ruime en uitgebouwde 
benedenverdieping is voorzien van 
dubbelglas en een keuken welke beschikt 
over diverse inbouwapparatuur. Via de 
keuken is de achtertuin te bereiken. De 
achtertuin is een echte 'stadstuin', is 
gelegen op het noordoosten en voorzien 
van een achterom. Tevens is de aan de 
woning aangebouwde stenen berging te 
bereiken via de achtertuin, dit is een 
handige opslag voor huisraad. 




1e verdieping: 




De gestoffeerde trap in de hal brengt u 
naar de overloop van de eerste 
verdieping. De overloop geeft u toegang 
tot de 3 slaapkamers, waarvan 2 van zeer 
royaal formaat. De 3e slaapkamer is 
momenteel in gebruik als inloopkast. De 
recent gerenoveerde badkamer is 
voorzien van douchecabine, zwevend 
toilet en wastafelmeubel. De overloop 

beschikt tevens over een handige 
wasruimte voorzien van 
witgoedaansluitingen. 




2e verdieping: 




De via vaste trap te bereiken 2e 
verdieping is door zijn fijne indeling 
voorzien van 2 zeer ruime slaapkamers. 




3e verdieping (bergzolder): 




De overloop op de 2e verdieping geeft 
toegang tot de vlizotrap naar de 
bergzolder. 






Kenmerken van deze woning: 

- Energielabel B

- Recent vernieuwde badkamer 

- Gelegen op loopafstand van centrum 
Zeist 

- 5 slaapkamers

- Vrij parkeren 

- 6 zonnepanelen (2021)

















































Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond 2e verdieping



Plattegrond 3e verdieping



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart



Bekijk deze woning online!
www.welsmakelaardij.nl

Bothalaan 2 b, Zeist

Scan deze code en 

bekijk de woning 

op je mobiel!
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