C h a r m a n t e e n g e h e e l g erenoveerde stadswonnig
Langestraat 24 te Leiden

Wel kom in de charmante in 2018 geheel gerenoveerde stadswoning in het bruisende centrum van
Leiden, mét uitstekende verhuuropties! Je vindt de
karakteristieke woning direct achter de prachtige
Herengracht en om de hoek van de bekende Groenesteeg. Gelegen in een rustige straat, maar toch op
loopafstand van markt, winkels, restaurants, supermarkten en diverse musea. Zowel Leiden Centraal
Station als Station Lammenschans zijn binnen 5 tot
10 minuten fietsen bereikbaar.
Indeling
Begane grond:
Entree, hal, meterkast. Ruime sfeervol le woonkeuken voorzien van pvc-vloer, vloerverwarming en trapkast. De woning is voorzien van gezel lige openslaande deuren naar de straat. Mooie en strak
afgewerkte open keuken met 5-pits gaskookplaat,
afzuigkap, combi-oven magnetron, vaatwasser,
composiet werkblad en koel kast met vriesvak. Verder treft u hier het ruime toilet.
1e etage:
Op de eerste etage vindt u de ruime woonkamer
voorzien van pvc-vloer, met aan de voorzijde hoge
ramen, waardoor de woonkamer licht en zonnig is.
Met aan de achterzijde openslaande deuren naar ter-
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ras. Deze is op het zuidwesten gelegen. Op deze
etage kunt u vrij eenvoudig 1 of 2 slaapkamers realiseren. Tevens treft u op deze etage een net afgewerkte wasruimte.
2e Etage:
Overloop met recentelijk gerenoveerde bad kamer,
deze is voorzien van inloopdouche, bad kamermeubel en hangend toilet. Aan de voorzijde en aan de
achterzijde treft u een sfeervol le slaapkamer.

Bijzonderheden:
- In 2018 geheel gerenoveerd
- Nieuw riool
- Nieuwe cv instal latie
- Nieuwe elektra en groepenkast
- Nieuwe kozijnen met hr glas
- Nieuwe keuken
- Nieuwe bad kamer
- Voorzien van dakisolatie en vloerisolatie
- Beschermd stadsgezicht
- Parkeren kan voor de deur met een eenvoudig te
verkrijgen parkeervergunning
77m2 € 365.000

www.remax.nl

3

4

RE/MAX Makelaarsgilde (Leiden)

www.remax.nl

5

6

RE/MAX Makelaarsgilde (Leiden)

Plattegrond

www.remax.nl

7

Plattegrond
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Kenmerken
BOUW
Soort woning:
Soort bouw:
Bouwjaar:
Woonoppervlakte:
Perceel:
Inhoud:

E e n s g ez i n w o n i n g
Bestaande bouw
1960
76 m2
34 m2
285 m3

INDELING
Aantal kamers:
Aantal slaapkamers
Aantal badkamers
Aantal toiletten

4
2
1
2

PRIJS
Vraagprijs

€ 365.000 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.
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Neem contact met ons op
RE/MAX Makelaarsgilde (Leiden)
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.

Ivo van der Leek
Register Makelaar Taxateur
M 06 4879 15 95
T 071 516 23 78
E ivovanderleek@remax.nl

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

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

