P r a c h t i g e n r o y a a l 4 k amer Herenhuis
Junostraat 12 te Leiden

Let op: woning is vrij gemakkelijk uit te bouwen tot
5 kamers.

combinatie, vaatwasser, een combioven/magnetron,
een hete luchtoven en een warmhoud lade.

Prachtig en royaal 4 kamer Herenhuis, rustig gelegen in de populaire en moderne wijk Roomburg. Het
heeft door de duurzame materialen en ruime opzet
een luxe uitstraling en ligt in een autoluwe straat met
toch meer dan voldoende (gratis) parkeermogelijkheden in de. Het is gunstig gelegen met onder andere
een brede school met kinderopvang, een jachthaventje, het Matilopark en park ‘De Bult’ in de wijk en
recreatiegebieden park ‘Cronesteyn’ en de Vlietlanden, maar ook diverse sportvelden, het historische
centrum van Leiden en een NS station op fietsafstand. Via de A4 of N11 bent u in binnen drie kwartier in al le belangrijke grote steden. Het strand en
bos ligt op ca 20 minuten rijden en met de fiets rijdt
u zo het Groene Hart in.

Eerste verdieping:

Begane grond:
Entree is mogelijk via 2 deuren. De toegang tot de
inpandige schuur bevindt zich namelijk aan de voorzijde van de woning. Via de voordeur of de schuur
(met meterkast) komt u in de hal uit. Vervolgens komt
u in de gang met een modern (hangend)toilet met
fonteintje, de trap naar de eerste verdieping, een
ruime trapkast en toegang tot de woonkamer met de
ruime half open keuken van maar liefst 70m2. De
zeer riante woonkamer is oa voorzien van een ruime
inloopkast, een moderne plavuizenvloer met vloerverwarming, gestuukte wanden en twee schuifpuien
naar de achtertuin. Aansluitend aan de woonkamer
is een gezel lige en leuke serre, hier kunt u al vroeg in
het jaar van het zonnetje genieten. Dankzij de vide is
een gedeelte van de woonkamer bijna 6 meter hoog
en zorgen de grote ramen voor een licht en warm
huis. Via beide schuifpuien kunt u naar de ruime en
zonnige achtertuin, gericht op het zuiden. De
moderne en luxe keuken (Leicht) is voorzien van al le
benodigde (inbouw)apparatuur, zoals een 4 pits
inductie kookplaat met afzuigkap, een koel/vries-
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Via de mooie ruime trap met tussenbordes en houten treden komt u op de eerste verdieping. Hier
bevinden zich 3 ruime slaapkamers, de wasmachine
ruimte en de moderne bad kamer met een lichtkoepel, toilet, bidet, een ruime douche, een groot meubel met dubbele wastafel en een designradiator. De
gehele verdieping is voorzien van een nette laminaatvloer. De riante (ouder)slaapkamer heeft via een
schuifpui toegang tot een groot en zonnig terras (zuiden). Door het verplaatsen van het buitenkozijn en
het plaatsen van een tussenmuur is er vrij eenvoudig
een extra slaapkamer te realiseren (kosten ca. €
15.000,- a 20.000,-)
Goed om te weten:
- Bouwjaar: 2005
- Gebruiksoppervlakte wonen: 172 m2
- Bruto vloeroppervlak: 200 m2
- Gebouw gebonden buitenruimte: 15 m2
- Inhoud woning: ca. 635 m3
- Perceeloppervlak: 199 m2
- Een leuke vide/serre en terras
- Duurzame en zeer energiezuinige woning
- Verwarming en warm water: middels Stadsverwarming
- Gedeeltelijk voorzien van vloerverwarming (gehele
begane grond)
- De woning is voorzien van 6 zonnepanelen
- Energielabel: A
- Eigendomssituatie: grond belast met erfpacht
(canon bedraagt ca. € 1.500,- per half jaar en is fiscaal aftrekbaar)
- Aanvaarding in overleg

www.makelaars-in-leiden.nl
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond
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Kenmerken
BOUW
Soort woning:
Soort bouw:
Bouwjaar:
Woonoppervlakte:
Perceel:
Inhoud:

Herenhuis
Bestaande bouw
2005
172 m2
199 m2
634 m3

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

4
3
1
2

PRIJS
Vraagprijs:

€ 600.000,- k.k.

Disclaimer: Ieder kantoor wordt onafhankelijk beheerd en geleid.
De informatie over de woning is gebaseerd op gegevens die door de klant aangeleverd zijn. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.
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NADERE INFORMATIE:
Uitnodiging:
Al le 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
al leen vermeld als deze in de onderhandeling zijn afgesproken.

www.makelaars-in-leiden.nl
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Neem contact met ons op
RE/MAX Makelaarsgilde
Onze RE/MAX luchtbal lon 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 al le onroerend goed vragen en adviezen. Bent u op
zoek naar een organisatie die servicegericht is? RE/MAX ondersteunt u bij el ke 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.

Andre Bunnig
M a ke l a a r o . z .
M 071 5162 377
T 062121 54 00
E andrebunnig@remax.nl

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

M a k e l a a r s g i l d e ( Le i d e n )

