
6-kamer maisonnette 

beleggingsobject in 

verhuurde staat 

Sumatrastraat 44 A te Leiden

Scan mij!
Meer informatie 
vind u hier.



LET OP: Beleggingsobject in verhuurde staat. Niet 
voor eigen bewoning!




Bruto huursom € 26.124,- (inclusief kosten GWL en 
service) per jaar. Factor 15,3 tov de vraagprijs. 
Rendement op basis van de kale huursom tov de 
vraagprijs is 5,02%




Beleggingsobject gelegen aan de rand van het 
centrum van Leiden (niet geschikt voor eigen 
bewoning). Voorzien ontrekkingsvergunning en 
omgevingsvergunning om het pand te mogen 
gebruiken als kamerverhuurpand. Het pand bestaat 
uit 5 studentenkamers en verkeerd in goede staat. 




Voorzieningen




-	1 keuken

-	1 badkamer douche

-	2 toiletten

-	Brandvertragende deuren

-	Aan elkaar doorgeschakelde rookmelders

-	Brandblussers




Vergunningen




-	Ontrekkingsvergunning

-	Omgevingsvergunning




Eerste etage




-	2 kamers waarvan 1 met eigen balkon

-	Toilet 

-	keuken




Tweede etage




-	3 kamers waarvan 1 huurder tevens toegang heeft 
tot de zolder

-	Badkamer























Bijzonderheden

-	Kale huursom € 20.064,- (exclusief kosten GWL 
en service) per jaar 

-	Deze woning is gelegen op eigen grond 

-	Asbestclausule van toepassing (deze clausule 
hanteren wij standaard bij woningen gebouwd voor 
1995) 

-	niet-zelfbewoning clausule 

-	Ontrekkingsvergunning aanwezig

-	Omgevingsvergunning aanwezig

-	Het object wordt in verhuurde staat overgedragen

-	Huurovereenkomsten ter inzage

-	VVE is niet actief
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Kenmerken

BOUW:
Soort woning: Maisonnette
Soort bouw: Appartement
Bouwjaar: 1934
Woonoppervlakte: 105 m²
Inhoud: 300 m³

INDELING:
Aantal kamers: 6
Aantal slaapkamers: 6
Aantal badkamers: 1
Aantal toiletten: 2

PRIJS
Vraagprijs € 400.000 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. 

Joost Haman t.h.o.d.n. RE/MAX Premium Makelaars

Levendaal 73 - 75  

2311JE LEIDEN  

E joosthaman@remax.nl

www.remax.nl/joosthaman

Makelaarsgilde (Leiden) 

Joost Haman


Makelaar o.z.



M 06 14 19 34 40

T 071 51 62 385

E joosthaman@remax.nl


