
Ruim en verzorgd 4-

kamer appartement in 

de wijk Boshuizen

Valeriusstraat 230 te Leiden

Scan mij!
Meer informatie 
vind u hier.



FOR ENGLISH PLEASE SEE BELOW



Ruim en verzorgd 4-kamer appartement gelegen in 
de populaire wijk Boshuizen met een ruime berging 
en 2 balkons om altijd in de zon te kunnen zitten!




De toekomstige bewoner(s) van dit appartement op 
de 2e etage kan/kunnen zoals hierboven 
aangegeven op vrijwel elk moment van de dag 
genieten van de zon. Er is namelijk keuze uit een 
balkon op het Noorden en één op het Zuiden!

De woning heeft daarnaast veel lichtinval door de 
grote ramen die allen zijn voorzien van dubbelglas. 

Kortom, veel wooncomfort en op minder dan 10 
minuten fietsen van het centrum van Leiden. 




De woning beschikt over een ruime woonkamer 
(ruim 35m2) met open keuken aan de voorzijde van 
het appartementencomplex. De in 2017 geplaatste 
keuken met een origineel bouwjaar 2012 beschikt 
over alle gemakken die men op dit moment wenst. 
Zo is er een 5-pits gasfornuis met RVS-afzuigkap, 
brede oven, vaatwasser en koelkast. 

De nette badkamer is altijd goed onderhouden en 
voorzien van een wastafel met mengkraan en 
inloopdouche. Tevens vindt u hier de opstelling 
voor de wasmachine. 

Het toilet is separaat en bevind zich, net als een 
bergkast met de CV (VR 2007, 2011 in gebruik) en 
meterkast met moderne groepenkast, in de hal. 

Vanuit diezelfde hal zijn 2 volwaardige slaapkamers 
en een multifunctionele kamer bereikbaar. De 
multifunctionele kamer kan b.v. dienst doen als 
inloopkast, babykamer, hobbykamer of werkruimte. 




Het appartement bevindt zich op loopafstand van 
winkelcentrum 'De Luifelbaan' met onder andere 
een Albert Heijn XL, HEMA en een bakker. 
Parkeren kunt u gewoon onder het winkelcentrum, 
dus u hoeft niet te sjouwen met boodschappen!

Zoals eerder vermeld, met ongeveer 10 minuten 
fietsen bent u in de bruisende en historische 
binnenstad van Leiden. Op fietsafstand vindt u 
verder ook een zwembad, de schaatshal en 
verschillende andere sportfaciliteiten. 

De A44 en A4 zijn zeer goed bereikbaar en er is 
voldoende (gratis) parkeergelegenheid voor de 
deur van het appartement. 




Indeling:




Begane grond/Souterrain: 

- Portiek met bellentableau en brievenbus

- Zeer ruime berging (23m2)




2e etage:

- Entree tot de woning via een ruime hal met 
toegang tot het toilet, 2 slaapkamers, de 
multifunctionele kamer en de woonkamer.

- Slaapkamer met toegang tot het balkon aan de 
achterzijde (Zuid)

- Multifunctionele kamer met toegang tot het balkon 
aan de voorzijde (Noord) en de badkamer 




Nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom 
dit fijne appartement op de 2e etage te bezoeken. 




Bijzonderheden:




Bouwjaar: 1962

Woonoppervlak: 72,8 m2

Inhoud: 241,2 m3.

Externe bergruimte: 23,0 m2.

Gebouwgebonden buitenruimte: 5,9 m2

Meetrapport beschikbaar.

Energielabel C.

Volledig voorzien van dubbelglas.

Moderne groepenkast met 3 ALS en 9 groepen.

VR-ketel uit 2007 (2011 in gebruik genomen).

Eigen berging in het souterrain.

Gezonde VvE, bijdrage: € 118,84 per maand

Aanvaarding: In overleg.

Vraagprijs: € 255.000,- k.k.




Wij doen er met de volgende maatregelen alles aan 
om in deze lastige tijd bezichtigingen zo veilig 
mogelijk te laten verlopen: 




- 1 op 1 bezichtigingen met de makelaar. Nooit met 
anderen. 

- Maximaal 2 personen (+ evt. aankoopmakelaar).

- Mondkapjes voor alle bezoekers verplicht.

- Wij schudden geen handen. 

- Houden 1,5 meter afstand. 

- Hoesten of niezen in de ellenboog.

- Zorgen bij de minste, griep- koorts of 
hoestklachten voor vervanging.
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Plattegrond
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Kenmerken

BOUW:
Soort woning: Portiekflat
Soort bouw: Appartement
Bouwjaar: 1962
Woonoppervlakte: 73 m²
Inhoud: 241 m³

INDELING:
Aantal kamers: 4
Aantal slaapkamers: 3
Aantal badkamers: 1
Aantal toiletten: 1

PRIJS
Vraagprijs € 255.000 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.  

16 RE/MAX Makelaarsgilde 



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. 

René Wetsteijn t.h.o.d.n. RE/MAX Premium Makelaars

Levendaal 73 - 75  

2311JE LEIDEN  

E renewetsteijn@remax.nl

www.remax.nl/renéwetsteijn

Makelaarsgilde (Leiden) 

René Wetsteijn

Makelaar o.z.




M 06 19 99 59 99

T 071 51 62 383

E renewetsteijn@remax.nl


