
Ruime woning gelegen 

in een rustige en 

groene wijk

Scarlattistraat 13 te Leiden

Scan mij!
Meer informatie 
vind u hier.



Ruime eengezins- en eindwoning met 4 
slaapkamers, een voor- en achtertuin en 
vrijstaande berging in een rustige en groene wijk.




Deze fijne eengezinswoning is gelegen op een voor 
dit type woning ruim perceel van 167 m2 eigen 
grond. De achtertuin op het Westen is zo diep dat 
het er vrijwel de hele dag een zonnig plekje te 
vinden is. Daarnaast beschikt deze woning over 
een vrijstaande stenen berging die middels een 
achterom bereikbaar is. Naast een goed bemeten 
achtertuin is er ook nog een voortuin bij deze 
woning aanwezig. 




U betreedt de woning via de hal aan de voorzijde 
van de woning. De hal is voorzien van een mooie 
marmeren vloer en garderobe. Tevens biedt deze 
toegang tot de meterkast, gesloten trap naar de 
eerste etage en een separaat toilet met fonteintje. 
Daarnaast heeft u ook de keuze om de ruime 
woonkamer of de semi-open keuken te betreden. 

De keuken is nu voorzien van een koel/
vriescombinatie, 4-pits gasfornuis met 
recirculatiekap, magnetron en vaatwasser. Door het 
formaat en de semi-open opstelling van de keuken 
is er voldoende bergruimte en de mogelijkheid om 
een deel van het werkblad te gebruiken als bar.

Zowel de keuken als woonkamer bieden toegang 
tot de diepe achtertuin en door de grote ramen is er 
veel inval van daglicht op de begane grond. 

De woonkamer is voorzien van een recent 
professioneel gelegde mahoniehouten visgraatvloer 
met een luxe uitstraling. Door grootte van deze 
woonkamer is er voldoende ruimte om een 
gezellige zithoek te creëren zonder concessies te 
hoeven doen op het formaat van de eettafel. 




Via de gesloten trap in de hal komt u op de 
overloop op de eerste etage van de woning. Deze 
verdieping is voorzien van 3 slaapkamers en de 
badkamer. De 3 slaapkamers zijn allen van een 
goed tot zeer ruim formaat. De 'master' heeft zelfs 
toegang tot een balkon op het oosten. Hier zult u 
vooral ’s morgens kunnen genieten van de 
opkomende zon. 

De badkamer is voorzien van een douchecabine, 
staand toilet, wastafel met bovenkast en 1 van de 2 
wasmachine-aansluitingen. 




Wederom via een gesloten trap op de overloop 

komt u op de tweede etage. Op de overloop 

is extra bergruimte gecreëerd boven de trap en is 
een douchecabine aanwezig. 

Mede door de dakkapel aan de achterzijde is de 
slaapkamer zeer riant te noemen en deze is 
voorzien van een eigen wastafel. Verder is er een 
afsluitbare berging waarin de CV-opstelling en de 
2e wasmachine aansluiting zich bevindt. 




Deze woning aan de Scarlattistraat 13 is onderdeel 
van wat in de buurt bekend staat als de Zuid-West 
100. Dit zijn 100 woningen die in de 
Componistenbuurt in Leiden zijn gebouwd en deze 
woningen hebben hun eigen wijkvereniging, 
doeltreffend genaamd Zuidwest 100. Daarnaast is 
er een actieve buurt WhatsApp waarbij 
buurtgenoten elkaar helpen en leuke bijeenkomsten 
plannen (wanneer dit uiteraard is toegestaan). 

Zuid-West 100 kenmerkt zich als een rustige en 
groene buurt waar gezinnen al meer dan 50 jaar 
prettig wonen. 




Uitvalswegen naar den Haag en Amsterdam 
(Schiphol) zijn eenvoudig bereikbaar. Daarnaast 
zijn alle faciliteiten zoals winkels, scholen, 
sportaccommodaties, NS-stations en ook het 
openbaar vervoer in de directe nabijheid te vinden.

Nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom 
deze fijne eengezinswoning te bezoeken.




Bijzonderheden:




Bouwjaar: 1969.

Woonoppervlak: 111,7 m2

Inhoud: 393,98 m3.

Gebouwgebonden buitenruimte: 2,7 m2.

Externe bergruimte: 6,9 m2.

Meetrapport beschikbaar.

Voorlopig energielabel D. (definitief energielabel 
beschikbaar voor de overdracht)

Geheel voorzien van kunststof kozijnen met 
dubbelglas.

Groepenkast met 1 ALS en 5 groepen.

CV uit 2003.

Wasmachine aansluiting op zowel de 1e als ook de 
2e etage.

Achtertuin op het Westen.

Bij woningen gebouwd vóór 1994 hanteren wij 
standaard een asbest- en ouderdomsclausule.

Overdracht: In overleg.
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Spacious single-family end house with 4 bedrooms, 
gardens on the front and back and a detached 
storage room in a quiet and green neighborhood.




This family home is located on a, for this type of 
property, spacious 167 m2 plot of land.

The backyard facing West is so deep that you can 
find a sunny spot there almost all day long. In 
addition, this house has a detached stone shed that 
is accessible through a back entrance to the 
garden. In addition to a well-sized backyard, there 
is also a front garden at this house.




You enter the house through the hall at the front of 
the house. The hall has a beautiful marble floor and 
wardrobe. It also provides access to the meter 
cupboard, closed stairs to the first floor and a 
separate toilet with hand basin. In addition, you also 
have the choice to enter the spacious living room or 
the semi-open kitchen.

The kitchen is now equipped with a fridge / freezer, 
4-burner gas stove with recirculation hood, 
microwave and dishwasher. Due to the size and the 
semi-open layout of the kitchen, there is sufficient 
storage space and the possibility to use part of the 
worktop as a bar.

Both the kitchen and living room have access to the 
deep back garden and the large windows provide 
plenty of daylight on the ground floor.

The living room has a recently professionally laid 
mahogany herringbone floor with a luxurious look. 
Due to the size of this living room, there is enough 
space to create a cozy sitting area without having to 
compromise on the size of the dining table.




The closed staircase in the hall takes you to the 
landing on the first floor of the house. This floor has 
3 bedrooms and a bathroom. The 3 bedrooms are 
all of a good to very spacious size. The "master" 
even has access to an east-facing balcony. Here 
you will be able to enjoy the rising sun especially in 
the morning.

The bathroom has a shower, toilet, washbasin with 
wall cupboard/mirror and 1 of the 2 washing 
machine connections.




Again via a closed staircase on the landing you 
reach the second floor. On the landing

extra storage space has been created above the 
stairs and a shower cabin is available.


Partly due to the dormer window at the rear, the 
bedroom is very spacious and it has its own wash 
basin. There is also a closeable storage room in 
which the central heating system and the 2nd 
washing machine connection are located.




This house at Scarlattistraat 13 is part of what is 
known in the area as the South-West 100. These 
are 100 houses that have been built in the 
Componistenbuurt in Leiden and these houses 
have their own neighborhood association, 
effectively called Southwest 100. In addition, there 
is an active neighborhood WhatsApp where 
neighbors help each other and plan fun meetings 
(when this is of course allowed).

South-West 100 is characterized as a quiet and 
green neighborhood where families have been 
living comfortably for more than 50 years.




Roads to The Hague and Amsterdam (Schiphol) 
are easily accessible. In addition, all facilities such 
as shops, schools, sports facilities, railway stations 
and also public transport can be found in the 
immediate vicinity.




Became curious? You are very welcome to visit this 
fine family home.




Particularities:




Year of production: 1969.

Living area: 111.7 m2

Capacity: 393.98 m3.

Building-related outdoor space: 2.7 m2.

External storage space: 6.9 m2.

Measurement report available.

Provisional energy label D. (final energy label 
available before legal transfer at the notary)

Fully equipped with plastic frames with double 
glazing.

Group box with 1 ALS and 5 groups.

CV from 2003.

Washing machine connection on both the 1st and 
2nd floor.

Backyard on the West.

We use an asbestos and age clause as standard 
for homes built before 1994.

Transfer: In consultation.
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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: Eindwoning
Bouwjaar: 1969
Woonoppervlakte: 112 m²
Perceel: 167 m²
Inhoud: 394 m³

INDELING:
Aantal kamers: 5
Aantal slaapkamers: 4
Aantal badkamers: 1
Aantal toiletten: 2

PRIJS
Vraagprijs € 420.000 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. 

René Wetsteijn t.h.o.d.n. RE/MAX Premium Makelaars

Levendaal 73 - 75  

2311JE LEIDEN  

E renewetsteijn@remax.nl

www.remax.nl/renéwetsteijn

Makelaarsgilde (Leiden) 

René Wetsteijn

Makelaar o.z.




M 06 19 99 59 99

T 071 51 62 383

E renewetsteijn@remax.nl


