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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:


Gebouw gebonden buiten ruimte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:

1999


eengezinswoning


5


318 m³


91 m²


106 m²


-


-


7 m²


-


dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, 

dubbel glas



Omschrijving


DE GENOEMDE VRAAGPRIJS IS EEN BIEDEN VANAF PRIJS!




In de populaire en moderne woonwijk Leyhof gelegen keurig onderhouden 5 kamer 
eengezinswoning met voor - en gunstig op de zon gelegen achtertuin, ruime houten berging en 
achterom. In de omgeving is voldoende (gratis) parkeergelegenheid. De woning is aan de 
buitenzijde recentelijk geschilderd. 




Gunstig gelegen centraal in Leiderdorp in een kindvriendelijke straat met in de omgeving 
kinderopvang, basis- en voortgezet onderwijs, sportfaciliteiten in het nabij gelegen recreatie park 
De Bloemerd en uitvalswegen o.a. Rijksweg A4 (Amsterdam - Den Haag en N11 Utrecht - Gouda - 
Alphen aan den Rijn). Het centrum van Leiden is circa 15 minuten fietsen en winkelcentrum De 
Winkelhof in Leiderdorp circa 5 minuten fietsafstand. 




Gebouwd in 1999 en voorzien van dubbele beglazing, vloer -, muur - en dakisolatie. Centrale 
verwarming middels een gasgestookte CV-combiketel. 




Indeling:

Entree, hal met meterkast, wit betegeld toilet met fontein, woonkamer (circa 5.26 x 5.15 incl 
trapkast) met laminaatvloer, stucwerk wanden, trapkast en deur naar achtertuin. Open keuken aan 
de voorzijde gelegen met apparatuur o.a. koelkast, vriezer en afzuigkap. 




1e etage:

Overloop, 3 slaapkamers (afmetingen circa: 4.01 x 3.00, 3.28 x 2.62 en 2.47 x 2.18 m). Wit 
betegelde badkamer met douche-hoek, wastafel, WMA en Velux dakraam voor licht en lucht.




2de etage:

Ruime zolder/slaapkamer met Velux dakraam (afmetingen circa 4.00 x 5.19 m). Opstelling CV-
combiketel.




Algemeen:

CV-combiketel AWB HR 1999

Mechanische ventilatie

Vloeroppervlakte circa 91 m2

Grond oppervlakte circa 106 m2 eigen grond

Berging circa 7 m2 met betonnen vloer

De woning is aan de buitenzijde recentelijk geschilderd

Bouwjaar woning 1999

Oplevering in overleg



























Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Tuin

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Woning

Brievenbus X

Rookmelders X

Schotel/antenne X

Vliegenhorren X

(Voordeur)bel X

Veiligheidssloten/inbraakpreventie X

 

Raamdecoratie

Gordijnrails X

Gordijnen/vitrages X

Losse horren/rolhorren X

Rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie

Plavuizen X

Vloerbedekking X

Parketvloer/laminaat X

 

Warmwatervoorziening

CV met toebehoren X

Thermostaat X

Isolatievoorzieningen X

Mechanische ventilatie X

 

Keukenapparatuur

koelkast X

oven X

 

Algemeen

Radiatorafwerking X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Keukenblok met bovenkasten X

Vast bureau X

Spiegelwanden X

Wastafels met accessoires X

Lijst van zaken



Oosterschans 1


2352 DG Leiderdorp
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Heeft u

interesse?




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.


