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Kenmerken

& specificaties

Inhoud woning:

Woonoppervlakte:

Perceeloppervlakte:

Bouwjaar:

357

102

213

1955



Gerenoveerde 

2 onder 1 kapwoning
Op één van de fraaiste plekjes in de wijk Soestdijk (gemeente Soest) ligt deze volledig
gerenoveerde twee-onder-één-kapwoning. De afgelopen jaren is deze woning geheel
vernieuwd en opgeknapt, met recht een instapklare woning die een bezichtiging waard
is!



De woning is voorzien van 3 goede slaapkamers, een walk-in closet, moderne keuken
en sanitair, strak afgewerkte wanden en plafonds. Daarnaast een zonnige besloten tuin
op het noordwesten met een vrijstaande garage en een oprit naast de woning.




De ligging is zeer gunstig, de Korte Bergstraat kent éénrichtingsverkeer en ligt aan het
Helling Bos en nabij natuurgebied De Engh. Voorzieningen als scholen, winkels en het
NS-station liggen hier op maar een paar minuten fietsen.









Begane grond:

Entree, hal met granitovloer,
meterkast, modern toilet en statige
trap naar de eerste verdieping. De
lichte woonkamer is voorzien van een
gashaard en een houten vloer. De
openslaande deuren bieden aan de
achterzijde toegang tot de fraai
aangelegde achtertuin. 















De moderne keuken is voorzien van
een authentieke granitovloer,
gasfornuis, koelkast en magnetron.







Eerste verdieping: 


Overloop met toegang tot de 2 slaapkamers. 







De badkamer is een aantal jaar
geleden verplaatst naar de achterzijde
van de woning en is voorzien van een
ruim ligbad, een inloopdouche, dubbele
wastafel en toilet. In de voormalige
badkamer is een inloopkast
gerealiseerd.









Ruime walk-in closet en voldoende
bergruimte op de verdieping.





Tweede verdieping:

Op de ruime overloop zijn naast de cv-opstelling ook
de wasmachine en droger geplaatst en is er nog
voldoende bergruimte aanwezig. De ruime 3e
slaapkamer is aan de achterzijde voorzien van een
brede dakkapel.









Kenmerken:

- volledig gerenoveerd, instapklaar

- voorzien van dubbel glas, muur- en
dakisolatie
- voorzien van 10 zonnepanelen (2021)

- vloer wordt nog dit jaar extra
geïsoleerd
- energielabel is voor de zonnepanelen
en de extra vloerisolatie opgesteld

- bouwjaar 1955

- zeer fraai gelegen
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Wonen in

Soest
U hoeft nog nooit in Soest te zijn geweest om te kunnen inschatten dat het een
bijzondere plek is om te wonen. Soest is geografisch gezien letterlijk het middelpunt van
Nederland. Centraler kunt u niet wonen, vanuit Soest is Nederland dichtbij.




Dat geldt nog sterker voor de natuur. Nergens anders vindt men zo'n gevarieerd
landschap. Of u nu een liefhebber bent van bossen, groene polders, water, heide of
zandduinen, in Soest komt iedereen aan z'n trekken. 




Op een landkaart is duidelijk te zien hoe Soest wordt omringd door aantrekkelijke
natuurgebieden. Zoals de bekende Soester Duinen, de uitgestrekte polders, landgoed
Pijnenburg, het Eemmeer en de heidevelden. Wie het genoegen heeft om in Soest te
wonen, ervaart dit aan den lijve. Familie en vrienden wonen nooit echt ver weg.



           
Het team van Hoekschoeman 

 
 
 
 
Fulco Hoekerswever, Register makelaar taxateur 
“Het blijft boeiend om te horen waarom mensen 
willen verhuizen en hen daarbij te helpen.” 

 
 
 
 
 
 
 
Peter Doornbos, register makelaar taxateur 
“Voor mij is er niets leuker dan woningmakelaardij. 
Je kunt dan echt betekenen voor je klanten.” 
 
 
 
 
 
 

Alexandra van den Bosch, Kandidaat makelaar 
“Het begeleiden van mensen bij 1 van de 
belangrijkste transacties van hun leven blijft 
boeien.” 

 
 
 
 
 
Rebecca Wijntjes, Medewerker binnendienst 
“Ik ben nauw betrokken bij het hele verkoopproces 
en help al onze aan- en verkoopklanten met veel 
plezier.” 
 
 
 
 

Evelien Doppenberg, Medewerker binnendienst 
“Makelaars zijn goed in het verkopen van een huis, 
Ik vind het juist leuk om het papierwerk goed af te handelen.” 
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