
Op een prachtige 

locatie gelegen jaren 

'50 woning!

Kanaalweg 28 te Leiden

Scan mij!
Meer informatie 
vind u hier.



Wegens enorme belangstelling kunnen wij helaas 
geen afspraken meer inplannen.




Op een prachtige locatie in de populaire 
Rijndijkbuurt gelegen, zeer goed onderhouden, 
uitgebouwde en sfeervolle jaren vijftig woning met 4 
grote (voorheen 5) slaapkamers, ruime voor- en 
zonnige achtertuin met stenen schuur en achterom. 
Het is gelegen aan een rustige, groene ventweg, 
met vrij uitzicht aan de voorzijde over het Rijn-
Schiekanaal. Voorzien van een authentieke 
dakkapel aan de voorzijde en een grote dakkapel 
aan de achterzijde waardoor er veel ruimte en licht 
is gecreëerd. 




De ventweg van de Kanaalweg is een rustige 
straat, gelegen op korte fietsafstand van het 
historische centrum van Leiden. Nabij diverse 
scholen, kinderopvang, meerdere recreatieparken, 
diverse sportfaciliteiten en Station Lammenschans. 
Via de uitvalswegen (A4 en N11) bent u snel op 
weg richting Schiphol, Amsterdam, Den Haag, 
Rotterdam of Utrecht. Ook voor het bos of het 
strand bent u niet lang onderweg, binnen 20 
minuten kunt u een heerlijke wandeling maken. 




Indeling woning: 




Begane grond:

Authentieke entree met originele elementen (o.a. 
de wandtegels). Hal met eikenhouten vloer, 
meterkast, ruime trapkast en modern toilet met 
fonteintje. De lichte, uitgebouwde en daardoor zeer 
ruime woonkamer heeft glad gestucte wanden en 
plafond en is voorzien van een mooie eikenhouten 
vloer en een houtkachel. De keuken in de uitbouw, 
is voorzien van fraaie vloertegels en met hoge 
openslaande deuren naar de achtertuin (NW), waar 
u een groot deel van de dag heerlijk van de zon 
kunt genieten. De keuken met spoeleiland is 
voorzien van een zwart natuurstenen blad en 
diverse (inbouw)apparatuur waaronder een 
vaatwasser, oven, magnetron, koel/
vriescombinatie en een afzuigkap.  




Eerste verdieping:

Overloop. Modern toilet. Moderne badkamer met 
vloerverwarming, douchecabine met regendouche 
en stoomfunctie, grote wastafel met spiegelkast, 
designradiator en een raam voor het natuurlijke 

daglicht. Ruime, lichte slaapkamer aan de 
voorzijde. Nog een ruime slaapkamer aan de 
achterzijde met vaste inbouwkast en openslaande 
deuren naar een leuk balkon en schuifdeuren naar 
een heerlijke walk-in closet. De gehele verdieping is 
voorzien van een nette laminaatvloer.




Tweede verdieping:

Via een vaste trap bereikt u de ruime overloop met 
dakraam. Hier bevindt zich een bergruimte, de 
opstelling voor de wasmachine en droger en de cv-
ketel. De ruime slaapkamer aan de voorzijde is 
voorzien van een authentiek dakkapelletje (in 2020 
gerenoveerd). De ruime en lichte slaapkamer aan 
de achterzijde heeft een brede dakkapel (in 2021 
nieuwe dakbedekking) met aardig wat bergruimte 
achter de knieschotten. Deze kamer heeft 
daarnaast ook een stevige vlizotrap naar een 
vliering. De gehele verdieping is voorzien van een 
nette laminaatvloer.




Goed om te weten:

- Bouwjaar 1954

- Beschermd stadsgezicht

- Zeer nette instapklare 5 kamer woning

- Gebruiksoppervlakte wonen 120m2

- Externe bergruimte 6m2 (stenen berging)

- Gebouw gebonden buitenruimte 6m2 (balkon)

- Perceeloppervlakte 155m2 

- Moderne meterkast met 5 groepen en 2 
aardlekschakelaars

- Verwarming middels Remeha Avanta CV ketel 
(CW5, bouwjaar 2014)

- Volledig voorzien van dubbelglas

- In 2020 schilderwerk binnen (deuren, kozijnen, 
muren en plafonds) en buitenzijde (deuren, 
kozijnen en dakgoten) uitgevoerd.

- Betaald parkeren (vergunning ca. € 50,- per jaar)

- Oplevering in overleg, eind maart 2022




Bij woningen ouder dan 30 jaar hanteren wij 
standaard een ouderdoms- en asbestclausule.
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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: tussenwoning
Bouwjaar: 1954
Woonoppervlakte: 120 m²
Perceel: 155 m²
Inhoud: 373 m³

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

PRIJS
Vraagprijs € 600.000 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. 

Andre Bunnig t.h.o.d.n. RE/MAX Premium Makelaars

Levendaal 73 - 75  

2311JE LEIDEN  

E andrebunnig@remax.nl

www.remax.nl/andrebunnig

Makelaarsgilde (Leiden) 

Andre Bunnig

Makelaar o.z.




M 06 21 21 54 00

T 071 51 62 377

E andrebunnig@remax.nl


