Ruime vijf kamer
uitgebouwde
tussenwoning
Karel Doormanlaan 9 te Oegstgeest

Beschrijving:
In het gezellige en centrale gedeelte van Oegstgeest ligt deze zeer hoogwaardig gemoderniseerde en uitgebouwde vijf
kamer tussenwoning met zonnige voor- en achtertuin met stenen berging en een achterom. De woning verkeert in
uitstekende staat van onderhoud en kan direct worden betrokken.
Deze karakteristieke woning ligt in een aantrekkelijke, groene woonomgeving en bevindt zich op loopafstand van het
bruisende winkelcentrum Lange Voort, waar u terecht kunt voor al uw dagelijkse boodschappen.
Zeer gunstige ligging nabij voetbal-/tennis-/hockeyvelden, zwembad, lagere- en middelbare scholen. Het historische
centrum van Leiden, alsmede het centraal station, twee ziekenhuizen en park het Leidse Hout, liggen in de directe
omgeving. Uitstekende verbinding naar de uitvalswegen richting Den Haag, Schiphol, Amsterdam en Utrecht. Ook voor het
bos of strand hoeft u niet lang te rijden, binnen 20 minuten kunt u een heerlijke wandeling maken.
Indeling:
Begane grond:
Via de zonnige voortuin met fietsenstalling, bereikt u de entree van de woning. De hal is voorzien van de originele terrazzo
vloer, met meterkast, modern toilet met fonteintje en een ruime trapkast. Via een bijzonder fraaie stalen taatsdeur komt u in
de heerlijk ruime en, dankzij de uitbouw aan de achterzijde, zeer lichte woonkamer. De woonkamer heeft glad gestuukte
wanden en plafond, en is voorzien van een mooie bamboe houten vloer. De moderne open keuken (lengte opstelling) is
voorzien van diverse inbouwapparatuur zoals een vaatwasser, een koel/vriescombinatie, 6-pits gasfornuis met dubbele
oven en moderne afzuigkap. De in 2015 gerealiseerde ruime uitbouw is voorzien van vloerverwarming. Via de keuken- en/of
de openslaande deuren in de woonkamer kunt u naar de gezellige, zonnige en moderne achtertuin met stenen berging en
achterom. Erg leuk is hier het hoogteverschil tussen het ruime hardhouten (Bankirai) vlonder terras en het lager gelegen
lounge gedeelte achterin de tuin. De tuin is verder voorzien van zeer sfeervolle en energiezuinige InLite tuinverlichting (12V
LED).
Eerste verdieping:
Overloop met drie slaapkamers en de badkamer. De twee slaapkamers aan de achterzijde en de grote slaapkamer aan de
voorzijde van de woning hebben allemaal dezelfde nette laminaatvloer en een ruime vaste inbouwkast. De moderne
badkamer (gerenoveerd in 2015) met raam is voorzien van een inloopdouche met regendouche en aparte handdouche,
grote wastafel met inbouwkraan, design radiator, zwevend toilet, mechanische ventilatie, en heeft een prachtige nieuwe
terrazzo vloer met vloerverwarming.
Tweede verdieping:
Overloop met wasmachine- en wasdroger aansluiting, opstelling cv-ketel en opbergruimte. Heerlijk ruime en lichte
zolderkamer met wastafel, een groot dakraam aan de voorzijde en een zeer grote dakkapel aan de achterzijde. Over de
gehele breedte van de zolder is hier opbergruimte gecreëerd, welke toegankelijk is via schuifdeurtjes.
Goed om te weten:
- Bouwjaar: 1954
- Gebruiksoppervlakte wonen: 121m2
- Inhoud woning: 423 m3
- Perceel oppervlak: 150 m2
- Uitbouw, keuken, toilet en badkamer: allen uit 2015
- Verwarming: middels CV installatie, Nefit (2008)
- Elektra: 8 groepen met aardlek
- Oplevering: in overleg
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Kenm erken
SOORT BOUW:
Soort woning:
Soort bouw:
Bouwjaar:

Tussenwoning
Bestaande bouw
1954

Woonoppervlakte:
Perceel:
Inhoud:

121 m2
150 m2
423 m3

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

5
4
1
2

PRIJS:
Vraagprijs:

€ 492.500,- 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.

Disclaimer
Ieder kantoor wordt onafhankelijk beheerd en geleid.
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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 071- 5162 377
E andrebunnig@remax.nl
T 06- 21 21 54 00

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

Makelaarsgilde (Leiden)

Ieder kantoor wordt onafhankelijk beheerd en geleid.

