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Bouwjaar 1965
Woonoppervlak 106 m²
Inhoud 427 m³
Perceeloppervlak 405 m²
Aantal kamers 4
Verwarming c.v.-ketel;gashaard
Ketel type Thermomaster
Bouwjaar Ketel 2005
Energielabel Klasse B
Garage vrijstaand steen;parkeerplaats
Aanvaarding in overleg

Kenmerken

Kadastrale gegevens  : Soest   K   386
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Omschrijving van de woning

Vrijstaand, goed onderhouden en verzorgd uitgebouwd woonhuis gelegen op een ruim perceel van 405 m2. De woning ligt
aan een rustige straat in de gezellige woonwijk 't Hart- Soestdijk. 
Centrale ligging nabij winkels, scholen en openbaar vervoer. 
De uitvalswegen naar Amsterdam, Utrecht en Amersfoort zijn snel bereikbaar. 

De garage met daarachter de tuinkamer, de berging en de eigen oprit vormen een compleet geheel. 
Zodra je bij deze woning over de drempel stapt, word je positief verrast en ervaar je de kwaliteit die deze woning
uitstraalt. 

Indeling: 
Entree/hal met vide, meterkast, verdiepte trapkast, garderobe en geheel vernieuwd modern toilet (2017). 
In het toilet bevindt zich een kast met de cv-opstelling. 
Royale woonkamer over de gehele lengte van de woning met halverwege een fraai draaibare gashaard. De achtergevel
bestaat voornamelijk uit glas waardoor een mooi zicht op de tuin en voldoende lichtinval wordt gecreëerd. 

Halfopen moderne keuken (2017) uitgevoerd in hoogglans wit met een antraciet composiet werkblad. 
De keuken is voorzien van diverse luxe inbouwapparatuur, Quooker, Quooker zeeppomp, koelkast met vriesvak,
decoratieve headFree afzuigkap, inductiekookplaat, combi-oven/magnetron en een designradiator. 
Bijkeuken met wasmachine- en drogeropstelling, hier staat tevens de vaatwasser. 
De begane grond is in 2017 gerenoveerd, de massief eiken vloer is geschuurd, het houtwerk is geschilderd en de wanden
zijn gestuukt. 

Trap vanuit de hal met vide naar de verdieping, lichte overloop met drie slaapkamers. Twee kamers zijn voorzien van
vaste kasten. 
Eén slaapkamer heeft een balkon. 
Keurige badkamer met douche, wastafel en toilet. 
Zolderverdieping (hoogte 1.70 m) met Velux dakraam biedt veel bergruimte en is bereikbaar via los/vaste trap. 

Via de bijkeuken bereikt u de diepe, zonnige en besloten achtertuin met terras waar het aangenaam vertoeven is. 
De glazen pui van de tuinkamer kan geheel open zodat je de avonden kunt verlengen en heerlijk beschut buiten kunt
zitten. 

Kenmerken: 

Airconditioning (+ warmtefunctie) op twee slaapkamers.
Kunststof kozijnen met houtnerf 2011. (Duits topmerk.) HR++ beglazing.
Rolluiken slaapkamers.
Spouw- en vloerisolatie.
Gashaard draaibaar, zwevend.
Garage met sectionaal deur + handzender.
Dakoverstekken woning Rockpanel.
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Tekening Begane Grond
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Tekening 1e Verdieping
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Tekening Zolder
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Tekening Kelderkast
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Kadastrale Kaart
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Informatie

Algemeen
De koper heeft zijn eigen onderzoekplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. De koper kan zich hierin laten bij staan door
een eigen aankoopmakelaar. Alle door Deelen Makelaars verstrekte informatie moet uitsluitend worden gezien als een uitnodiging tot
nader overleg of het uitbrengen van een bod op de woning. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat de wilsovereenstemming niet eerder tot
stand komt dan dat er over de hoofdzaken (prijs, object) maar ook over de details (oplevering, bijbehorende roerende zaken)
overeenstemming is bereikt. Als u als eerste een bod uitbrengt is het overigens niet zo dat niemand anders meer kan bieden. Zelfs het
bieden van de vraagprijs betekent niet automatisch dat daarmee de koopovereenkomst tot stand komt. U moet er dus geen
consequenties aan verbinden. Behalve natuurlijk als de verkoper uw bod accepteert en de bedenktijd reeds is verstreken.

Kosten koper 
Achter de vraagprijs wordt k.k. ofwel kosten koper vermeld. U dient dan ook rekening te houden met bijkomende kosten bovenop de
koopsom welke voor rekening van de koper komen. Deze kosten bestaan o.a. uit overdrachtsbelasting, notariskosten voor de akte van
levering en de hypotheekakte en kadastrale kosten.

Biedingen 
Een bod bestaat meestal uit 3 of 4 onderdelen: 
het bedrag dat u biedt; 
een gewenste datum van aanvaarding (transportdatum); 
eventuele ontbindende voorwaarden; 
overige zaken waar overeenstemming over gewenst is.

Koopakte 
Deelen Makelaars hanteert voor de vastlegging van de koopovereenkomst de standaard bepalingen zoals deze voorkomen in de
modelkoopovereenkomst die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), Vereniging Eigen Huis en de
Consumentenbond.

Waarborgsom / Bankgarantie 
Na afloop van de ontbindende voorwaarde(n) dient u als koper een waarborgsom gelijk aan 10% van de overeengekomen koopsom, te
storten op een bank- of girorekening bij de notaris. In plaats van het storten van een waarborgsom mag u ook een bankgarantie
afgeven (eventueel via uw hypotheekverstrekker). U moet er zelf op toe zien dat het bedrag of bankgarantie op tijd bij de notaris is.

Ontbindende voorwaarde(n) 
In de onderhandelingen kunnen ontbindende voorwaarden tussen koper en verkoper zijn overeengekomen. De voorwaarden waaraan
deze ontbinding dienen te voldoen zijn nader uitgewerkt in de koopovereenkomst. Wordt er binnen de gestelde termijn geen gebruik
gemaakt van de mogelijkheid de koopovereenkomst te ontbinden op basis van de gemaakte voorbehouden, dan is het zonder
medewerking van de verkoper niet meer mogelijk om zonder schadevergoeding van de koop af te zien.

Voorbeelden van dergelijke ontbindende voorwaarden zijn het voorbehoud van financiering en het voorbehoud van bouwtechnische
keuring.

13



Bij het afsluiten van een koop doet u er verstandig aan dit te doen onder voorbehoud van financiering. Als u de financiering niet rond
krijgt, gaat de koop niet door. Dit wordt een ontbindende voorwaarde genoemd, die als volgt wordt geformuleerd: Deze overeenkomst
kan door koper worden ontbonden indien uiterlijk op (datum) koper voor de financiering van de onroerende zaak voor een bedrag van
maximaal (bedrag -> koopsom plus kosten), geen hypothecaire geldlening of het aanbod daartoe van een erkende geldverstrekkende
instelling heeft verkregen, zulks tegen de gangbare voorwaarden en tarieven zoals deze gelden bij de meeste geldverstrekkende
instellingen.

Ook het laten uitvoeren van een bouwkundig onderzoek kan een ontbindende voorwaarde zijn. De koopovereenkomst kan in dat geval
worden ontbonden indien de kosten van herstel/vervanging van ernstige bouwkundige tekortkomingen die de constructie van de
woning aantasten, een nader tussen de koper en verkoper overeen te komen bedrag te boven gaan. Deze ontbindende voorwaarde
wordt, indien opgenomen in de koopovereenkomst, als volgt geformuleerd: Deze overeenkomst kan door koper worden ontbonden
indien uiterlijk op (datum) koper middels een in opdracht en voor rekening van de koper uit te laten voeren bouwkundig onderzoek
blijkt, dat de kosten van herstel/vervanging van ernstige bouwkundige tekortkomingen die de constructie van de woning aantasten, een
bedrag van (bedrag) te boven gaan.

In de koopovereenkomst opgenomen ontbindende voorwaarden zullen voortduren tot maximaal 6 weken na het sluiten van de
overeenkomst. Overigens staat het een verkoper vrij de door uw voorgestelde ontbindende voorwaarde(n) niet te accepteren.

Inschrijving van de koopovereenkomst 
De koopovereenkomst van registergoederen kan worden ingeschreven in de openbare registers en biedt de koper bescherming tegen
bijvoorbeeld later gelegd beslag op het registergoed. Bij de koop van een woning door een consument kan van het recht op inschrijving
niet in het nadeel van de koper worden afgeweken.

Aansluitingen 
Wij raden u aan een aantal zaken zoals bijvoorbeeld de telefoonaansluiting en de aansluitingen voor het energie vooraf te regelen.
Heeft u een woonhuis gekocht, laat dan de opstalverzekering ingaan op de datum waarop u de sleutel in ontvangst neemt. Indien u een
appartement heeft gekocht, hoeft u veelal geen zorg te dragen voor een opstalverzekering. Deze is meestal geregeld via de Vereniging
van Eigenaren.

Inspectie van de woning 
Voor de juridische overdracht wordt u in de gelegenheid gesteld om het gekochte te inspecteren. Deze inspectie is bedoeld om te
controleren of de woning nog in dezelfde staat verkeert als ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Tijdens deze inspectie
worden ook de meterstanden van het energie opgenomen.

Deze brochure is met zorg samengesteld. 
Desondanks kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de door ons samengestelde informatie.
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