
Ruime 5-kamer 

hoekwoning met 

garage en tuin rondom

Blauwe Vogelweg 7 te Leiden

Scan mij!
Meer informatie 
vindt u hier.



Heerlijk ruime 5-kamer hoekwoning, gelegen op 
een ruim kavel, met voor-, zij- en achtertuin en 
garage, gelegen in de zeer geliefde en groen 
opgezette "Vogelwijk”, die naar eigen wens 
gemoderniseerd kan worden. 

De woning heeft vrij zicht op het tegenovergelegen 
Bos van Bosman en is gelegen in een 
kindvriendelijke wijk. De woning heeft een gunstige 
ligging ten opzichte van zowel het bruisende 
historische centrum van Leiden, met al zijn musea, 
winkels, restaurants en cafés, als het centrum van 
Oegstgeest. Op loopafstand treft u het 
winkelcentrum “De Kempenaerstraat” in 
Oegstgeest, treinstation Leiden Centraal, meerdere 
bushaltes, het LUMC en het Alrijne ziekenhuis en 
de “Leidse Hout”. Op fietsafstand treft u meerdere 
sportfaciliteiten en de uitvalswegen A4 en N11 
richting Amsterdam, Schiphol, Den Haag en Utrecht 
zijn snel en eenvoudig te bereiken.




Indeling:




Begane grond:

 entree woning, hal met moderne meterkast (14 
groepen, 4 aardlekschakelaars en krachtstroom), 
toilet met fonteintje, trapopgang naar de 
bovengelegen etages, riante woonkamer met open 
haard, keuken en bijkeuken. Vanuit de woonkamer 
heeft u via openslaande deuren direct toegang tot 
de zij- en achtertuin, de achtertuin is tevens via de 
bijkeuken te bereiken. Achter in de tuin is een riante 
vrijstaande stenen garage gelegen.

De keuken beschikt over een 5-pits gasfornuis, een 
oven, een hardstenen aanrechtblad, een afzuigkap 
en een Quooker.




Eerste etage:

 ruime overloop geeft toegang tot drie slaapkamers, 
de badkamer en trapopgang naar de bovengelegen 
etage. Aan de achterzijde van de woning zijn twee 
slaapkamers gelegen die beide toegang hebben tot 
het balkon. De slaapkamer aan de voorzijde is van 
groot formaat en heeft een privé balkon. De nette 
badkamer beschikt over een toilet, een 
handdoekenradiator, inloopdouche en wastafel in 
meubel.




Tweede etage:

De overloop geeft toegang tot de riante 
zolderslaapkamer en een tweede badkamer. De 

badkamer beschikt over een douchecabine. Op 
deze etage treft u tevens de opstelling voor de cv-
ketel.




Kenmerken:

-	Gebruiksoppervlakte wonen: ca. 161 m2

-	Perceeloppervlak: 242 m2

-	Externe bergruimte: ca. 19,5 m2 (garage)

-	Bouwjaar: 1972

-	Energielabel: D

-	Naar eigen smaak te moderniseren

-	Oplevering in overleg

-	Zone B parkeervergunning

-	Bouwkundige keuring aanwezig
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Wonderfully spacious 5-room corner house, located 
on a spacious plot, with front, side and backyard 
and garage, located in the very popular and green 
"Vogelwijk", which can be modernized to your own 
liking.

The house has an unobstructed view of the Bos 
van Bosman opposite and is located in a child-
friendly neighborhood. The house is conveniently 
located in relation to both the bustling historic 
center of Leiden, with all its museums, shops, 
restaurants and cafes, and the center of 
Oegstgeest. Within walking distance you will find 
the shopping center "De Kempenaerstraat" in 
Oegstgeest, Leiden Central train station, several 
bus stops, the LUMC and the Alrijne hospital and 
the "Leidse Hout". Within cycling distance you will 
find several sports facilities and the highways A4 
and N11 to Amsterdam, Schiphol, The Hague and 
Utrecht can be reached quickly and easily.




Layout:




Ground floor:




Front garden, entrance house, hall with modern 
meter cupboard (14 groups, 4 earth leakage 
switches and three-phase current), toilet with hand 
basin, stairs to the upper floors, spacious living 
room with fireplace, kitchen and utility room. From 
the living room you have direct access to the side 
and backyard through French doors, the backyard 
can also be reached via the utility room. At the back 
of the garden is a spacious detached stone garage.

The kitchen has a 5-burner gas stove, an oven, a 
hard stone counter top, an extractor hood and a 
Quooker.




First floor:




The spacious landing gives access to three 
bedrooms, the bathroom and stairs to the upper 
floor. At the rear of the house are two bedrooms, 
both of which have access to the balcony. The 
bedroom at the front is of a large size and has a 
private balcony. The neat bathroom has a toilet, a 
towel radiator, walk-in shower and washbasin in 
furniture.









Second floor:



The landing gives access to the spacious attic 
bedroom and a second bathroom. The bathroom 
has a shower cabin. On this floor you will also find 
the arrangement for the central heating boiler.




Characteristics:




- Usable living area: approx. 161 m2

- Plot area: 242 m2

- External storage space: approx. 19.5 m2 (garage)

- Year of construction: 1972

- Energy label: D

- Modernize to your own taste

- Delivery in consultation

- Zone B parking permit

- building inspection present
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond
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Kenmerken

BOUW:
Soort woning: eengezinswoning
Soort bouw: hoekwoning
Bouwjaar: 1972
Woonoppervlakte: 161 m²
Perceel: 242 m²
Inhoud: 563 m³

INDELING:
Aantal kamers: 5
Aantal slaapkamers: 4
Aantal badkamers: 2
Aantal toiletten: 2

PRIJS
Vraagprijs € 749.000 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: 




Alle door RE/MAX en verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend 
gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg cq. tot het uitbren-
gen van een bod.  




Erfdienstbaarheden: 

Indien de woning c.q. het perceel erfdienstbaarheden, kwalitatieve ver-
plichtingen 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, Consumen-
tenbond 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 

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. 

Leo van der Spek t.h.o.d.n. RE/MAX Premium Makelaars

Levendaal 73 - 75  

2311JE LEIDEN  

E leovanderspek@remax.nl

www.remax.nl/leovanderspek

Makelaarsgilde (Leiden) 

Leo van der Spek

Makelaar o.z.




M 06 29 53 34 70

T 071 51 62 384

E leovanderspek@remax.nl


