
Sfeervol, karakteristiek 

en zeer net afgewerkt 


3-kamer appartement

Middelstegracht 28 B te Leiden

Scan mij!
Meer informatie 
vind u hier.



Starters, (ouders van) studenten en beleggers 
opgelet! 

 

In het historische centrum van Leiden, aan de 
Middelstegracht, ligt dit sfeervolle, karakteristieke 
en zeer net afgewerkte 3-kamerappartement met 
berging en uitzicht op de Hooglandse kerk. Het 
appartement bevindt zich op de bovenste 
verdieping van een tot 3 appartementen verbouwd 
grachtenpand.  

 

Alle gemakken van het centrum zijn op loop- of 
fietsafstand; Aansluiting openbaar vervoer, het 
centraal station, bioscopen, cafés en restaurants, 
sportfaciliteiten, ziekenhuizen of de Universiteit. Via 
de uitvalswegen bent u ook nog eens snel op weg 
naar Schiphol of alle grote steden. Ook voor het 
bos of het strand bent u niet lang onderweg, binnen 
35 minuten fietsen of 20 minuutjes met de auto kunt 
u een heerlijke wandeling maken. 

 

Begane grond: 

Entree complex met bellentableau en 
brievenbussen. Centrale gang met trap naar de 
verdiepingen.  

 

Derde verdieping: 

Entree appartement, gang met het toilet en toegang 
tot de verschillende ruimtes. De ruime en sfeervolle 
woonkamer met open keuken heeft een nette 
laminaatvloer en openslaande deuren met Frans 
balkon. De moderne keuken is uit 2017, heeft een 
mooi houten aanrechtblad, inductiekookplaat met 
afzuigkap, een oven en een vrijstaande koelkast 
met vriezer. Boven de keuken bevindt zich een 
ruime bergvliering voor bijv. uw koffers en 
kerstspullen. De tevens in 2017 vernieuwde 
badkamer is volledig betegeld en voorzien van een 
inloop douche, een groot wastafelmeubel en een 
designradiator. Tevens bevindt zich hier de 
aansluiting voor de wasmachine.  

 

Aan de voorzijde van het appartement bevinden 
zich de 2 slaapkamers met dezelfde nette 
laminaatvloer. Beide kamers hebben uitzicht op de 
Middelstegracht. Aan de achterzijde van het 
gebouw vindt u de aparte berging/schuur.  

 

Qua onderhoud en inrichting is dit leuke 
appartement direct te betrekken! 


Goed om te weten:  

Bouwjaar ca. 1750 

Gebruiksoppervlakte wonen ca. 58 m2 

Externe bergruimte: 4 m2 

Inhoud appartement 161 m3 

Eind jaren 80 volledig gerenoveerd en tot 3 
appartementen gevormd 

Erg goed onderhouden, o.a. schilderwerk buiten 
2019 

Keuken en badkamer uit 2017 

Isolatie: gedeeltelijk voorzien van dubbel glas of 
voorzetramen en dakisolatie 

Verwarming: middels Hr-ketel uit 2021 

Gezonde maar vrij passieve vve, bestaande uit 7 
appartementen (26-30a) 

Meerjaren onderhoudsplan wordt momenteel 
gemaakt, vergadering staat gepland 

Servicekosten bedragen € 77,- per maand 

Beschermd stadsgezicht 

Oplevering: in overleg, kan snel 
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Plattegrond
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Kenmerken

BOUW:
Soort woning: Bovenwoning
Soort bouw: Appartement
Bouwjaar: 1750
Woonoppervlakte: 58 m²
Inhoud: 161 m³

INDELING:
Aantal kamers: 3
Aantal slaapkamers: 2
Aantal badkamers: 1
Aantal toiletten: 1

PRIJS
Vraagprijs € 300.000 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. 

Andre Bunnig t.h.o.d.n. RE/MAX Premium Makelaars

Levendaal 73 - 75  

2311JE LEIDEN  

E andrebunnig@remax.nl

www.remax.nl/andrebunnig

Makelaarsgilde (Leiden) 

Andre Bunnig

Makelaar o.z.




M 06 21 21 54 00

T 071 51 62 377

E andrebunnig@remax.nl


