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Omschrijving
  
Wist u dat Voorschoten al jaren tot de 10 beste woongemeenten van
Nederland behoort! 

In het pittoreske en centraal gelegen Voorschoten, in de groene en
ruim opgezette wijk 
Noord Hofland, staat deze royale 5 kamer Hoekwoning met een
heerlijke achtertuin en garage. De woning verkeert in op zich in een
redelijk goede staat maar dient, met name van binnen, volledig
gemoderniseerd te worden. 

Het is gunstig gelegen t.o.v. NS station Voorschoten en NS station de
Vink (Leiden), de British- en American school, het gezellige centrum
met meerdere restaurants, café’s en winkels in de directe omgeving
en diverse sportactiviteiten (oa een zwembad, voetbal, hockey en
tennis en honkbal) zelfs op loopafstand. Het recreatiegebied de
Vlietlanden ligt op nog geen 10 minuten fietsen en via de diverse
uitvalswegen (richting A4/N11/A44) bent u snel op weg naar Schiphol,
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Zowel het strand als
de binnenstad van Leiden en Den Haag liggen op ca. 15 minuten met
de auto. 

Indeling:  3



4



remax.nl/makelaar/AndreBunnig5



6



remax.nl/makelaar/AndreBunnig7



8



remax.nl/makelaar/AndreBunnig9



10



remax.nl/makelaar/AndreBunnig11



12



remax.nl/makelaar/AndreBunnig13



14



remax.nl/makelaar/AndreBunnig15



16



remax.nl/makelaar/AndreBunnig17



18



remax.nl/makelaar/AndreBunnig19



20



21



remax.nl/makelaar/AndreBunnig

22



remax.nl/makelaar/AndreBunnig23



ALGEMENE INFORMATIE
Bestemming Wonen
Straatnaam en huisnummer Willem Barentszlaan 70
Postcode en woonplaats 2253KB Voorschoten
Bouwjaar 1975
Aanvaarding in overleg
  
Kadastrale percelen Gemeente: Voorschoten, Sectie: C,

Nummer: 699
Woonoppervlakte ca. 142 m²
Inhoud ca. 492 m³
  
ENERGIE
Verwarming c.v.-ketel
Warm water c.v.-ketel
  
TUIN
Aanwezig ja
Tuin voortuin, achtertuin
Tuin diepte/lengte 120 cm
Tuin breedte 6000 cm
Ligging oost
Garage vrijstaand steen

EXTRA INFORMATIE 

Alle door RE/MAX en de verkoper
verstrekte informatie moet uitsluitend
worden gezien als een uitnodiging tot
nader overleg c.q. tot het uitbrengen van
een bod.

Schriftelijkheidsvereiste: Verkoper stelt
uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder
tot stand komt dan dat de
koopovereenkomst door beide partijen is
ondertekend.

Erfdienstbaarheden: Indien er op 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.

Ontbindende voorwaarden: Eventueel
door de koper te maken voorbehouden
(zoals het verkrijgen van een hypotheek)
worden alleen vermeld in de
koopovereenkomst als deze in de
onderhandeling zijn afgesproken.

Waarborgsom/bankgarantie: De
waarborgsom c.q. bankgarantie bedraagt
10% van de koopsom en dient te worden
voldaan aan de notaris binnen de
vastgestelde termijn.

Koopakte: Behoudens nadere afspraken
gelden de standaardregels, zoals deze
voorkomen in de modelkoopakte NVM,
VBO, VastgoedPro, Consumentenbond en
Vereniging Eigen Huis.

Kenmerken woning

Disclaimer
Ieder kantoor wordt onafhandelijk beheerd en geleid.
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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 Hoorn 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/makelaarsgildeleiden 

Andre Bunnig 
Makelaar 

M 0621215400
E andrebunnig@remax.nl
T 0715162377

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

Ieder kantoor wordt onafhandelijk beheerd en geleid.


