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Simon Stevinlaan 65 
Soesterberg | € 199.000,- k.k.

www.hvdb-online.nl

030-691 9104

zeist@hvdb-online.nl

‘Fijn 2-kamer 
appartement in 
een bosrijke 
omgeving!
- Justus Halbertsma



SPECIFICATIES

Type woning: Appartement

Bouwjaar: 1959

Woonlaag: tweede

Woonoppervlakte: 51 m² 

Inhoud: 170 m³
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In het bosrijke Soesterberg, is  een gerenoveerd en goed 

onderhouden 2 kamer appartement met balkon en een eigen 

ruime berging in een kleinschalig appartementengebouw te koop!

Het gebouw is in 2008 gerenoveerd en toen geheel voorzien van 

kunststof kozijnen (inclusief  dubbele beglazing), nieuwe elektra, 

cv-installatie etc. Het lichte appartement bevindt zich op de 

tweede woonlaag.

Het appartement



Entree van het appartement, hal met 

toilet, een dichte nette keuken voorzien 

van boven- en onderkasten, 4-pits 

gasfornuis en een afzuigkap. 

Aan de keuken grenst de deur naar de 

nette badkamer (met douche en wastafel) 

en naar het balkon met uitzicht op het 

groen!
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Appartement
Indeling



De woonkamer is heerlijk licht door de grote raampartijen aan beide kanten van het appartement. Ook vanuit de woonkamer is het balkon te 

bereiken, waar een bergkast aanwezig is. Via de hal is er toegang tot de slaapkamer.
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Omgeving

De Simon Stevinlaan heeft een centrale ligging met winkels, een supermarkt, scholen, kinderdagverblijven en sportfaciliteiten in de nabije omgeving. 

Naast het appartement is een plantsoen met speelgelegenheid voor kinderen. Soesterberg wordt omringd door bossen met vele wandel-, fiets- en 

mountainbike paden. De bereikbaarheid is goed, de uitvalswegen zijn eenvoudig en snel bereikbaar en ook met het openbaar vervoer is het 

appartement goed bereikbaar.



PLATTEGROND

Appartement

Woonoppervlakte: 51,6 m²
Inhoud: 170  m³ 
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PLATTEGROND

Berging

Oppervlakte: 5,3 m²
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Centrum Soesterberg: Vanaf 1,0 km
Bushaltes: Vanaf 1 km
Numanbos - Utrechtslandschap: 4,9 km fietsen
Utrecht Science Park (Uithof ): 10 km

LOCATIE
Simon Stevinlaan 65, Soesterberg
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De Simon Stevinlaan heeft een centrale ligging met winkels, een 

supermarkt, scholen, kinderdagverblijven en sportfaciliteiten in de 

nabije omgeving. Naast het appartement is een plantsoen met 

speelgelegenheid voor kinderen. Soesterberg wordt omringd door 

bossen met vele wandel-, fiets- en mountainbike paden. De 

bereikbaarheid is goed, de uitvalswegen zijn eenvoudig en snel 

bereikbaar en ook met het openbaar vervoer is het appartement 

goed bereikbaar.



Tijd om binnen te kijken!
Neem snel contact op 

2e Hogeweg 119, Zeist

030 691 9104

zeist@hvdb-online.nl

Het team

De Meent 54a, Odijk

030 656 8700

odijk@hvdb-online.nl

ZEIST

ODIJK

WWW.HVDB-ONLINE.NL

Justus Halbertsma
Register Makelaar en Taxateur

06 250 488 27
justus@hvdb-online.nl

Lilianne Geenen
Register Makelaar

06 502 639 09
lilianne@hvdb-online.nl

Bernice Vermeulen
Binnendienst medewerker &

kandidaat makelaar i.o.

06 186 653 48
bernice@hvdb-online.nl

Marjolijn van den Berg
Binnendienst medewerker

030 691 9104
marjolijn@hvdb-online.nl
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Maxime Jansen
Binnendienst medewerker

030 691 9104
maxime@hvdb-online.nl



Onze dienstverlening

Door onze kennis en ervaring van de markt waarin u zich 
met uw woning bevindt ontzorgen wij u van A tot Z. Wij 
streven naar het beste verkoopresultaat.

Wij komen graag vrijblijvend langs om op basis van uw wensen een 
passende aanpak te bespreken!

Er komt veel kijken bij het kopen van een huis. Dat kan 
een hoop stress opleveren. Wij ondersteunen u met veel 
plezier op juridisch, bouwkundig en financieel vlak. 

Een droomhuis op het oog? Benader ons geheel vrijblijvend voor de 
mogelijkheden en wij maken van dat droomhuis uw thuis!

Tegen een scherpe prijs en met kennis van de huidige 
markt kunnen wij u snel voorzien van een betrouwbaar 
(NWWI gevalideerd) taxatierapport.

Een taxatie nodig? Bel een vraag naar de mogelijkheden wij kunnen vaak 
dezelfde week nog langskomen!

VERKOOP

AANKOOP

TAXATIES

VERKOOPBEOORDELING

9,0

‘’Het was bijzonder prettig! Alles liep vlekkeloos en ik 
was mijn huis in een mum van tijd kwijt. Het 
personeel is bijzonder vriendelijk en behulpzaam. Het 
is zeker een aanrader voor toekomstige verkopers 
van hun huis om met deze makelaar in zee te gaan.’’

Op basis van 87 beoordelingen
via              . 

Deskundigheid: 8,9

Lokale marktkennis: 9,1

Prijs / kwaliteit: 8,7

Service en begeleiding: 9,1

AANKOOPBEOORDELING

9,1

‘’ Het contact met de medewerkers van Halbertsma 
verliep uitermate professioneel (ook persoonlijk), 
plezierig en deskundig. We werden altijd direct te 
woord gestaan en/of teruggebeld. Mijn man en ik 
hadden ons geen betere makelaar kunnen wensen!.’’

Op basis van 16 beoordelingen
via              . 

Communicatie: 9,5

Deskundigheid: 9,0

Resultaat: 9,0

Prijs / kwaliteit: 9,0
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2E Hogeweg 119, Zeist

030 691 91 04

zeist@hvdb-online.nl

www.hvdb-online.nl

De Meent 54a, Odijk
030 656 87 00

odijk@hvdb-online.nl

www.hvdb-online.nl


