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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:


Gebouw gebonden buiten ruimte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:

1968


eengezinswoning


6


450 m³


126 m²


119 m²


1 m²


-


16 m²


c.v.-ketel


dubbel glas



Omschrijving




Op kindvriendelijke locatie een verrassend ruime (circa 126 m2) hoekwoning met voor - en 
achtertuin gelegen op zeer centrale locatie. Nabij Leiden en uitvalswegen (A4 en N11) richting 
Amsterdam, Den Haag en Utrecht. De woning beschikt over twee bergingen. De tweede etage 
heeft een hoge nok/kap, er zijn twee ruime slaapkamers, met grote dakkapel aan de voorzijde.  




De woning ligt in een kindvriendelijke woonwijk met voldoende parkeergelegenheid en een 
speelpleintje in Zoeterwoude. Alle voorzieningen bevinden zich in de nabije omgeving, waaronder 
diverse winkels, scholen en sportverenigingen. Tegelijkertijd ligt het bruisende centrum van 
Leiden op slechts 10 minuten fietsafstand. De wijk ligt nabij de uitvalswegen A4 en N11 vanwaar u 
eenvoudig en snel alle grote steden in de Randstad bereikt.




Indeling:

Entree, hal, toilet (zwevend) met fontein, royale woonkamer (circa 43 m2 inclusief keuken) 
bestaande uit een zit - en eetgedeelte, het zitgedeelte is gelegen aan de tuinzijde met openslaande 
deuren naar de achtertuin.  In het eetgedeelte past een grote eettafel en is extra licht door het 
zijraam (dit gedeelte is voorzien van houten vloerdelen). De leefkeuken staat in U-opstelling en is 
voorzien van diverse apparatuur o.a. vaatwasser, koelkast, vriezer, chroom gasfornuis met grote 
oven.  




Verdieping:

Overloop, royale Z-vormige master bedroom (circa 17.5 m2) aan de voorzijde v.v. laminaat 
vloeren, 2 ruime slaapkamers (afmetingen: circa 10.4 en 7.3 m2) aan de achterzijde v.v. 
laminaatvloeren. Moderne badkamer met ligbad, vrijdragend toilet, inloop douche en 
wastafelmeubel.




Verdieping:

Overloop met 2 vaste kasten, waarvan 1 voor CV-ketel, 2 slaapkamers (circa 11 m2 en 9 m2) 
beiden met dakkapel en laminaatvloeren. De achter slaapkamer heeft een hoge nok, waardoor 
hoogslaper mogelijk. Royale wasruimte met WMA.




Vliering bereikbaar via met vlizotrap. 




Algemeen:

De aangebouwde berging aan de voorzijde heeft een hoge vliering. 

De berging aan de achterzijde heeft een loopdeur en garage, ideaal voor motorfietsen of scooters

Woonoppervlakte: circa 126 m2

Inhoud: circa 450 m3

Grondoppervlakte 119 m2 m2

CV-combiketel





























Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kledingkast ouderslaapkamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - Vouwgordijnen achterzijde begane grond X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 

Lijst van zaken



Oosterschans 1


2352 DG Leiderdorp
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Heeft u

interesse?
Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening

Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet 
rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de 
particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit 
artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een 
toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende 
koopovereenkomst’.

Deze informatie is door ons kantoor met de meeste zorg samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen 

enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de 

gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.


