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rustig gelegen
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Charmante vrijstaande woning met zonnige tuin en garage
Centraal in Soest, aan een rustige laan staat dit 
vooroorlogse vrijstaande woonhuis.
Aan de voorzijde is er vrij zicht op de groene 
omgeving en de spoorlijn Utrecht-Baarn.

Het huis is ca 8 jaar geleden gemoderniseerd en de 
bestaande uitbouw is vergroot op de verdieping.

De zonnige achtertuin (zuidwesten) is mooi aan-
gelegd met diverse terrassen, mooie borders en 
een gazon van Sedum. Voor de warme dagen is er 
aan de zijkant van het huis een vrij gelegen terras 
in de schaduw.
Er is een oprit voor meerdere auto’s met een car-
port en een garage.

De ligging is ideaal: aan een rustige laan met één-
richtingsverkeer, maar op loopafstand van het 
NS-station, de winkels op de Van Weedestraat en 
basisscholen.





De indeling is als volgt:
Begane grond:
Entree, hal, toilet, kelder, royale woonkamer met 
aan erker en gashaard. Aan de achterzijde zit de 
moderne woonkeuken met openslaande deuren 
naar de tuin en er is een bijkeuken.

Eerste verdieping:
Overloop met veel kastruimte. Aan de achter-
zijde is de vergrootte ouderslaapkamer met kas-
tenwand en ruimte voor de thuiswerkplek. De 
moderne badkamer heeft een inloopdouche, 
dubbele wastafel en toilet. Aan de voorzijde zit 
de tweede slaapkamer en de waskamer.

Tweede verdieping:
Vaste trap naar speelse slaapkamer en bergruimte.









Bijzonderheden:

Woonoppervlakte: ca 143 m²
Inhoud: ca 541 m³
Perceelsoppervlakte: ca 470 m²
Bouwjaar: ca 1927
Aantal kamers 4: 
Kadastraal adres: gemeente Amersforot, sectie K, 
nr 2055 
Aanvaarding: in overleg
Staat van onderhoud: goed
Verwarming: gas CV met combiktel
Warm water: via combiketel
Isolatie: dubbele beglazing en dakisolatie
Bijgebouw: garage en carport
Tuin: voor-, achter- en zijtuin
Bestemming: wonen





Neem contact op met ons! U kunt ons bereiken op
de volgende manieren:

Heeft u nog vragen?

Bezoek ons kantoor.
Stuur ons een e-mail.
Bel ons.

Sträter ERA Makelaardij o.g.
Soesterbergsestraat 32a
3768 EJ  Soest
T  035-6016151
E  info@stratermakelaardij.nl


