Goed onderhouden
5-kamer eengezinswoning met garage
Leliestraat 6 te Leiden

Op zoek naar een goed onderhouden 5-kamer eengezinswoning met garage en tuin op loopafstand van
het historische centrum van Leiden en met de gezel lige Herenstraat letterlijk om de hoek?
Deze lichte woning in de geliefde Tuinstadwijk is aan
de achterzijde uitgebouwd waardoor extra woonruimte is ontstaan op de begane grond. De dakramen in de uitbouw zorgen tevens voor een mooie
lichtinval in de woning. Hierdoor is de woning tevens
veel lichter dan andere vergelijkbare woningen
rondom het centrum. Door de fraaie houten vloer en
paneeldeuren is deze woning ook nog eens zeer
sfeervol !
In 2008 is deze woning nog verder uitgebouwd
middels een dakopbouw met dakkapel len aan zowel
de voor- als achterzijde van de woning. Hierdoor zijn
2 extra slaapkamers, meer bergruimte en een plek
voor de wasmachine gecreëerd.
De fraaie bad kamer en nette keuken zorgen ervoor
dat u nog jaren zorgeloos kunt genieten in deze fijne
woning. Als klap op de vuurpijl krijgt u er een mooie
zonnige tuin en eigen garage bij!
De dagelijkse boodschappen kunt om de hoek verkrijgen in de Herenstraat. Hier zitten diverse winkels
zoals een supermarkt, visboer, bloemist en warme
bakker. Ook naar de kapper of het halen van een
tussendoortje is mogelijk in deze gezel lige straat.
Loopt u iets verder door, dan komt u in de gezel lige
Doezastraat met o.a. het historische restaurant/eetcafé de Vriend.
Speelgelegenheid voor de kinderen is er in de Anjelierstraat (grote speeltuin) en aan het begin van de
Leuvenstraat (kleine speeltuin).
De uitvalswegen A4 en A44 zijn eenvoudig te bereiken via de Lammenschansweg. Ook het treinstation
Lammenschans is op korte fietsafstand van de
woning.
Indeling:
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Begane grond:
Entree via de hal naar de lichte en uitgebouwde
woonkamer met open haard. De open keuken is
voorzien van een 5-pits gasfornuis, vaatwasser,
koel kast, oven en wasemkap. Het toilet op de
begane grond is aan de achterzijde, naast de deur
naar de zonnige achtertuin. Achterin de tuin bevindt
zich een garage die ook te bereiken is via de Bloemistenlaan.
Eerste verdieping:
De open trap in de woonkamer brengt u naar de eerste verdieping. De eerste slaapkamer die gebruikt
kan worden als kinderkamer of studeerkamer
bevindt zich aan de voorzijde van de woning. Aan de
achterzijde van de woning zijn een slaapkamer en de
moderne bad kamer gesitueerd. De bad kamer is
voorzien van douche-bad combinatie, 2de toilet,
wastafelmeubel en een design radiator.
Tweede verdieping:
Via dezelfde trap als naar de eerste bereikt u ook de
tweede verdieping. De mooie houten bal ken zijn hier
deels zichtbaar. Op deze verdieping vindt u 2 slaapkamers met inbouwkasten. Deze 2 slaapkamers zijn
door de dakkapel len erg licht.
Bijzonderheden:
- Bouwjaar: 1914
- Woonoppervlak: 104,6 m2
- Inhoud: 360,4 m2
- Eigen garage: 16,4 m2
- CV (Remeha) uit 2007
- Dakopbouw 2008
- Bad kamer en toilet uit 2011
- Buiten in 2015 en binnen in 2016 geschilderd
- Onderhoud loodslabben plat dak (uitbouw) 2019
- Voorzien van dubbelglas
- Achterzijde uitgebouwd met aanbouw en 2 dakramen die voor veel licht zorgen in de keuken
- Meterkast met 2 ALS en 7 groepen
- Diepe tuin met veel zon (NNO)
- Oplevering: In overleg

https://www.makelaars-in-leiden.nl/makelaars/rene-wetsteijn/
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Plattegrond

https://www.makelaars-in-leiden.nl/makelaars/rene-wetsteijn/

11

Plattegrond
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Plattegrond

https://www.makelaars-in-leiden.nl/makelaars/rene-wetsteijn/
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Kenmerken
BOUW
Soort woning:
Soort bouw:
Bouwjaar:
Woonoppervlakte:
Perceel:
Inhoud:

Tussenwoning
Bestaande bouw
1914
104,6 m2
164 m2
360,4 m3

INDELING:
Aantal kamers:
Aantal slaapkamers:
Aantal badkamers:
Aantal toiletten:

5
4
1
2

PRIJS
Vraagprijs:

€ 435.000,- 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.


https://www.makelaars-in-leiden.nl/makelaars/rene-wetsteijn/
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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.

René Wetsteijn
Makelaar o.z. / Real Estate Agent
M 31 6 19 99 95 99
T 31 71 51 62 370
E renewetsteijn@remax.nl

René Wetsteijn HODN RE/MAX Makelaarsgilde
Levendaal 73 - 75
2311JE LEIDEN
E makelaarsgilde@remax.nl
https://www.makelaars-in-leiden.nl/makelaars/rene-wetsteijn/

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

