Royale en unieke
hoekwoning
Venusstraat 50 te Leiden

Beschrijving
In de populaire en energiebewuste wijk Roomburg gelegen zeer fraaie, ruime en energiezuinige 5- kamer hoekwoning met
o.a. drie slaapkamers, een zeer groot souterrain en veel raampartijen. Verder een gezellige ommuurde tuin (patio), een groot
terras (beiden op het zuiden) en een berging met achteringang.
Kenmerkend voor deze woning is de toepassing van nieuwe methoden van energiegebruik, zoals zonnecollectoren, overal
wandverwarming (knuffelmuren) en de aansluiting op het stadverwarmingnet. Door de ligging en speelse indeling biedt de
woning veel privacy. Het is zeer geschikt als gezinswoning door het autoluwe karakter van de wijk, de vele pleintjes en
voorzieningen.
De wijk biedt meerdere faciliteiten waaronder kinderopvang, een brede (basis)school en goede openbaar vervoer
voorzieningen (bushalte op 2 minuten loopafstand). Roomburg beschikt over een leuk haventje van waar het kanaal en alle
andere waterwegen makkelijk te bereiken zijn. wandelgebied Cronesteyn, Parken de Bult en Matilo, Recreatiegebied
Vlietlanden, hockey-/tennis- en voetbalvelden, diverse scholen (basis- en middelbaar onderwijs) en NS station
Lammenschans liggen in de directe omgeving.
Indeling:
Begane grond:
Entree via een houten veranda met een box voor de afvalcontainers. Een lichte en hoge hal (met meterkast en open trap)
voorzien van moderne plavuizen vloer met vide over twee woonlagen. Schuifdeur naar tussenhalletje met toilet en fonteintje.
De zeer ruime en hoge woonkamer, met aansluitend de moderne keuken, is voorzien van een zeer mooie eikenhouten vloer
en glad gestuukte wanden. Vanuit de woonkamer gaat u via drie traptreden naar het hoger gelegen en aangename
eetgedeelte. De moderne open keuken heeft een modern composiet aanrechtblad en is echt van alle gemakken voorzien,
zo heeft het een grote 4 pits inductieplaat met afzuigkap, een koelkast, 3 laden vriezer, vaatwasser, een
combioven/magnetron, stoomoven en een warmhoudlade.
Vanuit de woonkamer loopt een open trap naar een groot, en in de zomer koel blijvend, souterrain. Dit souterrain is zeer
geschikt als extra woon/tv-kamer, speelruimte, studeerkamer of voor werken aan huis. Het ruime raam aan de voorzijde
zorgt voor een prettige lichtinval. Aansluitend bevinden zich twee ruimtes (waarvan een met installatie van de
stadswarmteverdeling) met veel extra opbergruimte. Deze ruimtes kunnen ook nog andere bestemmingen krijgen zoals bijv.
computer/wasruimte of walk-in closet.
Achter de keuken bevinden zich een kamer en de stenen berging voor uw fietsen. Ook deze kamer is weer voor meerdere
doeleinden geschikt. Momenteel is het ingericht als speelkamer, maar het kan ook prima uit de voeten als werk- of
slaapkamer.
Eerste verdieping:
Via de brede trap komt u op de overloop met een vide en schuifdeur naar de 2 slaapkamers en de badkamer. De zeer grote
slaapkamer aan de achterzijde heeft veel kastruimte en verschaft toegang tot het grote en gezellige terras op het zuiden. De
moderne en sfeervolle badkamer is voorzien van een ligbad, ruime douche, een grote wastafel met meubel, een toilet en
vloerverwarming. Tevens is hier de opstelling voor de wasmachine en droger.
Goed om te weten:
- Bouwjaar: 2005
- Mechanische ventilatie met warmte terugwinning
- Elektra: 9 groepen met aardlek
- Zonnepanelen op het dak
- Wandverwarming in de gehele woning
- Zeer energiezuinig en goed geïsoleerd, energielabel A
- Eigendomssituatie: Erfpacht, canon bedraagt ca. € 1.300,- per half jaar en is aftrekbaar
- Gratis parkeren in gehele wijk
- Oplevering in overleg
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Kenm erken
BOUW
Soort woning:
Soort bouw:
Bouwjaar:

Herenhuis
Bestaande bouw
2005

Woonoppervlakte:
Perceel:
Inhoud:

192,50 m2
175 m3
740 m3

INDELING
Aantal kamers:
Aantal slaapkamers:
Aantal badkamers:
Aantal toiletten:

5
3
1
2

PRIJS
Vraagprijs:

€ 520.000,- k.k.

NADERE INFORMATIE
Uitnodiging:
Alle door RE/MAX en verkoper verstrekte
informatie moet uitsluitend gezien worden als
een uitnodiging tot nader overleg cq. tot het
uitbrengen van een bod.
Erfdienstbaarheden:
Indien de woning c.q. het perceel
erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen
en /of andere bedingen rusten, gaan deze over
op de koper en worden als bijlage behorende
bij de koopakte gesteld, meestal in de vorm van
het eigendomsbewijs.
Koopakte:
Behoudens nadere afspraken gelden de
standaardregels, zoals deze voorkomen in de
model koopakte NVM, VBO, VastgoedPro,
Consumentenbond en de Vereniging Eigen
Huis.
Waarborgsom/bankgarantie:
De waarborgsom bedraagt 10% en dient te
worden voldaan aan de notaris binnen de
vastgestelde termijn.
Ontbindende voorwaarden:
Eventueel door de koper te maken
voorbehouden (zoals het verkrijgen van een
woonvergunning, hypotheek of
hypotheekgarantie) worden alleen vermeld als
deze in de onderhandeling zijn afgesproken.
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Neem contact met ons op
RE/MAX Makelaarsgilde (Leiden)
Onze RE/MAX luchtballon vliegt boven de menigte, wij zijn de lokale experts. Wij kennen LEIDEN onze regio
van binnen en buiten, daarom kunt u bij ons terecht voor alle onroerend goed vragen en adviezen. Bent u op
zoek naar een organisatie die servicegericht is? RE/MAX ondersteunt u bij elke stap van een transactie: van
tips om het huis verkoopklaar te maken tot aan het naamplaatje voor de koper van uw woning. We staan
bekend om onze beroemde slogan: „Niemand in de wereld verkoopt meer onroerend goed dan RE/MAX”.
Laat ons het bewijzen.
www.remax.nl/andrebunnig

Andre Bunnig
Makelaar o.z.
M +71 5162 377
E andrebunnig@remax.nl
T +6 2121 54 00

RE/MAX Makelaarsgilde Leiden
Levendaal 73 - 75
2311JE LEIDEN
makelaarsgilde@remax.nl

Makelaarsgilde (Leiden)

Ieder kantoor wordt onafhankelijk beheerd en geleid.

