
JAAP TER HAARSINGEL 2
LEIDERDORP

VRAAGPRIJS € 279.000 K.K.

Meer Advies:

''al uw woongemak, onder één dak''



KENMERKEN
Overdracht

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

Servicekosten € 180,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, benedenwoning

Woonlaag 1e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1986

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dakisolatie

Dubbel glas

Spouwmuren

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 66 m²

Inhoud 220 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

0,4 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 2 (waarvan 1 slaapkamer)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

In centrum

In woonwijk

 

Tuin



KENMERKEN
Type Voortuin

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Zuiden

Heeft een achterom Ja

Staat Normaal

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2009

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Elektrische boiler

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig Ja

Heeft een schuifpui Ja

Heeft ventilatie Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Onderhoudsverwachting Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond



Zoekers naar een begane grond appartement met tuin: opgelet!




Dit super leuke 2-kamer hoekappartement is gelegen op de begane grond en heeft een heerlijke zonnige tuin op 
het zuiden gelegen. Het kleinschalige complex is centraal gelegen ten opzichte van het  winkelcentrum 
Winkelhof, openbaar vervoer, de op-/en afrit A4, Alrijne ziekenhuis, park De Houtkamp en het centrum van 
Leiden. Parkeren kan hier nog zonder kosten, praktisch voor de deur.

Naast de heerlijke woonvertrekken heeft het appartement een nette keuken en vernieuwd modern sanitair. De 
inrichting is keurig netjes met een industriële look. 




Via de centrale hal van het complex heb je toegang tot het appartement waarbij je bij binnenkomst je entree 
maakt in de hal met meterkast, toilet en toegang tot de inpandig berging met deur naar het middenterrein van 
het complex welke is afgesloten met een hek vanaf de straat. 




Bij het betreden van de woonkamer valt de hoeveelheid licht in deze ruimte direct op. Door de hoekligging heb 
je niet alleen zonlicht door de schuifpui maar ook door het extra raam in de zijgevel van de kamer. De 
woonkamer is sfeervol ingericht, heeft een strak plafond en een lichte laminaatvloer die is doorgetrokken naar 
de keuken, hal en de slaapkamer. De keuken heeft een parallelle opstelling en is uitgevoerd met een koelkast, 
inductie kookplaat, zwarte afzuigkap, vaatwasser, een close-in boiler en een combi oven/magnetron. De 
doorkijk vanuit de keuken de woonkamer in, geeft niet alleen meer licht in de keuken maar ook net dat beetje 
meer gezelligheid. Tijdens het koken hou je toch contact met de mensen die in de kamer zitten. 

Grenzend aan de woonkamer ligt de ruime slaapkamer, toegankelijk middels een schuifdeur. Hieraan grenzend 
ligt de moderne en in stoere look uitgevoerde badkamer met het 2e toilet, wastafelkom op een meubel, de 
douchecabine en opstelling wasmachine.




En dan als klap op de vuurpijl de heerlijke zonnige tuin, gelegen op het zuiden en bereikbaar middels de 
schuifpui vanuit de woonkamer. Bedenk je eens in hoe fijn je hier kunt zitten in de zomermaanden. Bakkie koffie 
in de ochtenduren, heerlijk lunchen tussen de middag, drankje doen na een dag hard werken of lekker borrelen 
tot in de late uurtjes. Het kan hier allemaal. 

Daarnaast heb je genoeg privacy door de hoge plantenbak met groene haag rondom de tuin. Aan de zijgevel is 
nog een strookje groen langs het raam van de woon- en slaapkamer. 




Geloof ons, dit appartement met tuin is genieten met een grote G! 




Bijzonderheden:

woonoppervlakte ca. 66 m2

Servicekosten € 180,- p/mnd

Modern toilet en badkamer

Zonnige tuin

Houten kozijnen met isolerende beglazing

Schuifpui van aluminium met isolerende beglazing. 

Berging: zowel inpandig als van buitenaf bereikbaar

Centrale ligging

Openbaar en kosteloos parkeren




Wij zijn enthousiast, jij ook? Kom dan even kijken!























PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTER



LOCATIE OP DE KAART



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

Tuinhuis/buitenberging

Vijver

Broeikas

Vlaggenmast

Zonnepanelen

 

Woning

Alarminstallatie

Schotel/antenne

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X

Screens

Rolluiken/zonwering buiten X

Vliegenhorren X

 

Raamdecoratie, te weten

Gordijnrails X

Gordijnen X

Rolgordijnen

Vitrages

Jaloezieën/lamellen X

 

Vloerdecoratie, te weten

Vloerbedekking/linoleum

Parketvloer/laminaat X

 

Warmwatervoorziening / CV

CV met toebehoren X

Close-in boiler X

Geiser

LIJST VAN ZAKEN



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Thermostaat X

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X

Airconditioning

Kokend waterkraan

 

Open haard, houtkachel

(Voorzet) open haard

Allesbrander

Kachels

 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

Keukenmeubel X

(Combi)magnetron X

Gaskookplaat/keramische plaat/inductie/fornuis X

Oven X

Vaatwasser X

Afzuigkap/schouw X

Koelkast/vrieskast X

Wasmachine X

Wasdroger X

 

Verlichting, te weten

Inbouwverlichting / dimmers

Opbouwverlichting X

 

(Losse) kasten, legplanken, te weten

Losse kast(en) X

Boeken/legplanken X

Werkbank in schuur/garage

Vast bureau

Spiegelwanden

 

Sanitaire voorzieningen

Wastafel(s) X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Sauna

LIJST VAN ZAKEN



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Telefoontoestel/-installatie

Telefoontoestellen

Telefooninstallatie

 

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten

Radiatorafwerking

Voorzetramen

Isolatievoorzieningen X

 

Overige zaken, te weten:

Schilderijophangsysteem

LIJST VAN ZAKEN





























INTERESSE IN DEZE WONING?
NEEM CONTACT OP MET ONS KANTOOR

Noordeinde 33 | 2371 CM | Roelofarendsveen



 071-3319019 | makelaardij@meer-advies.nl | meer-advies.nl


