
Zeer ruime 5-kamer 

hoekwoning in de 

groene Merenwijk

Klimroos 31 te Leiden

Scan mij!
Meer informatie 
vind u hier.



Rustig gelegen en zeer ruimte 5-kamer hoekwoning 
in de groene Merenwijk!




Met een gebruiksoppervlakte van 158 m2 is deze 
goed onderhouden hoekwoning met recht zeer ruim 
te noemen. De woning beschikt over 4 goed tot 
zeer ruim formaat slaapkamers en is de laatste 
jaren op verschillende vlakken gemoderniseerd en 
voorbereid op de toekomst. 

Zo is de voortuin van de woning reeds geschikt om 
een elektrische auto te laden en liggen er maar 
liefst 22 zonnepanelen op de woning. Alle kozijnen 
en deuren zijn daarnaast medio 2019 vervangen 
voor kunststof met HR++ beglazing. 




Bij binnenkomst van de woning valt de prachtige, 
eveneens medio 2019 gelegde, houten vloer op. 
Deze loopt door over de gehele begane grond en is 
zeer kundig gelegd. Vanuit de hal zijn ook het 
separate hangende toilet en de schuur aan de 
voorzijde bereikbaar. Deze schuur is daarnaast ook 
vanuit buiten te bereiken. 

De ruime en luxe open keuken die u om de hoek bij 
binnenkomst in de riante woonkamer aantreft, is 
voorzien van een mooi hardstenen blad, luxe 
afzuigkap, losse oven en magnetron, koelkast, 
afwasmachine en close-in boiler. Van alle 
gemakken voorzien gaat dus zeker op voor deze in 
2019 geïnstalleerde keuken. 

De woonkamer zelf is zelfs zo riant dat deze 
genoeg ruimte biedt voor een 6-persoons eettafel, 
complete zithoek, leeshoek en werkplek. Strak 
gestucte muren, een schilderij ophangsysteem en 
een comfortabele open haard maken het beeld van 
een zorgvuldig afgewerkte begane grond compleet. 

Vanuit de woonkamer kunt u tevens, middels een 
schuifpui, in de achtertuin komen. Recentelijk is in 
de achtertuin een nieuwe houten berging met 
fundering geplaatst en uiteraard is de tuin ook 
bereikbaar via een achterom. 




Op de eerste etage van de woning bevinden zich 3 
ruime slaapkamers een de badkamer die voorzien 
is van een douche, ligbad, hangend toilet en 
modern wastafelmeubel. 

De bovenste etage van de woning is ingericht met 
een zeer ruime slaapkamer, een ruime berging en 
een wasruimte met plek voor zowel een 
wasmachine als een droger. De wasruimte is 
tevens de opstelplek voor de Cv-installatie en de 

mechanische ventillatie. 



De woning ligt geringe loop- en fietsafstand van alle 
voorzieningen die men wenst. Het volledig 
ingerichte winkelcentrum De Kopermolen ligt 
centraal in de wijk en nabij vindt men ook een 
tandarts en gezondheidscentrum. De Merenwijk 
kenmerkt zich, naast dat het één van de 'groene' 
wijken in Leiden is, ook als zeer kindvriendelijk en 
is volledig daarop ingericht. Meerdere 
basisscholen, kinderopvangcentra, een 
kinderboerderij in het wijkpark en een scala aan 
sportfaciliteiten onderschrijven dit. Men kan o.a. 
kiezen uit golf, tennis, turnen, dansen/ballet en nog 
veel meer. 

Ook recreatie is voorhanden; het Joppe en de 
Kagerzoom zijn bereikbaar middels een leuke 
wandeling langs de Zijl. 

De afstand tot aan Leiden Centraal en het centrum 
is 10-15 minuten fietsen en uitvalswegen richting 
Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam zijn 
eenvoudig te bereiken. 




INDELING:

Begane grond:




Voortuin, geschikt voor 1 auto en 1 aanhangwagen. 

Entreehal met toegang tot het toilet, de schuur (ook 
via buiten bereikbaar) en de woonkamer. 
Woonkamer met toegang tot de open keuken en 
achtertuin via schuifpui. Achtertuin met grote 
houten berging en achterom naar de voorzijde. 




Eerste verdieping:

Overloop met toegang tot 3 slaapkamers, de 
badkamer en een grote bergkast. 3 ruim formaat 
slaapkamers, waarvan 1 met toegang tot het 
balkon. Badkamer voorzien van douche, ligbad, 
toilet en wastafel met bijpassend meubel. 




Tweede verdieping:

Overloop met toegang tot 1 grote slaapkamer, de 
wasruimte, een gangkast en een zeer ruime 
berging.
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BIJZONDERHEDEN:

-	Bouwjaar 1977

-	Gebruiksoppervlakte wonen 158 m2 (meetrapport 
beschikbaar)

-	Gebruiksoppervlakte inpandige bergruimte 7 m2

-	Gebouwgebonden buitenruimte 6 m2

-	Externe bergruime 9 m2

-	Perceeloppervlakte 192 m2

-	Verwarming middels CV: Remeha Tzerra 2016

-	Voorzien van kunststof kozijnen met HR++ glas 
uit 2019

-	Luxe keuken en houten vloer 2019

-	Vrij parkeren in de nabije omgeving

-	Centrum Leiden en Leiden CS op fietsafstand

-	Uitvalswegen A4/A44 goed bereikbaar
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Plattegrond
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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: Hoekwoning
Bouwjaar: 1977
Woonoppervlakte: 158 m²
Perceel: 192 m²
Inhoud: 570 m³

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

PRIJS
Vraagprijs € 585.000 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. 

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


