Goed onderhouden en
modern afgewerkte woning
Cobetstraat 31 te Leiden

In een van de mooiste straten van de populaire Burgemeesterswijk ligt deze karakteristieke tussenwoning uit de jaren dertig. De goed onderhouden en
modern afgewerkte woning beschikt nog over originele details waaronder een erker, vestibule, paneeldeuren, hoge plafonds en glas-in-lood ramen. Hiernaast telt de woning maar liefst vijf slaapkamers, een
moderne keuken en bad kamer, zonnig bal kon, een
ruime voor- en achtertuin met berging en maar liefst
tien zonnepanelen.
Vanuit de groene Cobetstraat is het bruisende centrum van Leiden, station Leiden Lammenschans, het
Plantsoen en Singelpark, park Roomburg, sportvelden, middel bare en basisscholen, tal van restaurants, meerdere bioscopen, musea, uitgaansgelegenheden en winkels binnen enkele minuten te
bereiken. Ook uitvalswegen zoals de A4, A44, en
N11 zijn gemakkelijk aan te rijden.
Indeling:
Begane grond:
Ruime voortuin, royale entree met vestibule en toegang tot de hal. In de hal bevinden zich de toegang
tot het moderne toilet met fontein, de trapopgang
met kastruimte en zijn zowel de keuken als de woonkamer te betreden. De royale, lichte woonkamer is
voorzien van een prachtige visgraat parketvloer,
moderne houtkachel, openslaande deuren naar de
tuin en een slim verdekte schuifdeur naar de keuken.
De nette keuken is voorzien van diverse (inbouw)
apparatuur, waaronder een dubbele spoel bak,
SMEG-gasfornuis met oven, vaatwasser. De stijlvol le, op maat gemaakte, roomdivider tussen woonkamer en keuken geeft plek aan de koel kast en biedt
hiernaast nog eens extra bergruimte. De groen aangelegde, zonnige achtertuin (NW) beschikt over een
houten berging waarop vier van de tien zonnepanelen liggen.
Eerste verdieping:
Overloop met toegang tot drie slaapkamers, de bad -
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kamer, wasmachineruimte en vaste trap naar de zolder. Aan weerszijden van de woning bevinden zich
twee zeer ruime slaapkamers. Hierbij beschikt de
ruime slaapkamer aan de voorzijde over veel ingebouwde kastruimte en de kamer aan de achterzijde
over openslaande deuren naar het fijne bal kon
(N/W). De derde studeer-/slaapkamer heeft net als
de andere ruimtes een grote raampartij en is gelegen
tegenover de bad kamer. De moderne, minimalistische bad kamer is voorzien van een granito vloer,
ruime inloopdouche, tweede toilet en wastafel.
Tweede verdieping:
Via een vaste trap is de royale overloop van de
tweede etage te betreden. Deze ruimte is voorzien
van een kleine dakkapel en biedt veel kastruimte,
opstel ling voor de cv ketel en biedt mogelijkheid
voor een opstel ling voor een wasmachine/droger.
Ook op deze verdieping zijn aan weerszijden twee
kamers gelegen. Hierbij beschikt de lichte slaapkamer aan de voorzijde over een dubbel Velux raam.
De kamer aan de achterzijde wordt momenteel
gebruikt als berging maar is gemakkelijk terug te
brengen tot vijfde slaapkamer. Op de achterzijde van
het dak bevinden zich nog eens zes zonnepanelen.
Bijzonderheden:
- Bouwjaar 1933
- Beschermd stadsgezicht
- Gebruiksoppervlakte 117.5m2
- Gebouw gebonden buitenruimte 5.7m2 (bal kon)
- Externe bergruimte 5.2m2 (berging)
- Inhoud 536m3
- Perceel 141m2
- Cv-ketel 2013, merk REMEHA
- Voorzetramen glas-in-lood begane grond/voor en
achter
- Vrijwel vol ledig voorzien van dubbelglas
- Oplevering in overleg
Bij woningen ouder dan 30 jaar hanteren wij standaard een ouderdoms- en asbestclausule

www.makelaars-in-leiden.nl
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Plattegrond

www.makelaars-in-leiden.nl

11

Plattegrond
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Plattegrond

www.makelaars-in-leiden.nl

13

Kenmerken
BOUW
Soort woning:
Soort bouw:
Bouwjaar:
Woonoppervlakte:
Perceel:
Inhoud:

Tussenwoning
Bestaande bouw
1933
118 m2
142 m2
537 m3

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

6
5
1
2

PRIJS
Vraagprijs:

€ 525.000,- 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.
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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.

Tim van Delft
M a ke l a a r o . z .
M +31 6 22 00 20 48
T +31 71 51 62 381
E timvandelft@remax.nl

RE/MAX Makelaarsgilde Leiden
Levendaal 73
2311JE Leiden
E makelaarsgilde@remax.nl
www.remax.nl/timvandelft

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

