Geweldig
h i s t o r i s c h r i j k s m o n ument uit 1585
Oude Rijn 166 te Leiden

BESCHRIJVING:
Heeft u altijd al in een geweldig historisch rijksmonument uit 1585, aan één van Leidens mooiste
grachten willen wonen? Deze woning is 10 jaar na
het Leids ontzet gebouwd. De woning is fantastisch
gelegen met de winkelstraten als de Haarlemmerstraat en de Breestraat om de hoek. Alle winkels,
supermarkten en openbaar vervoer zijn dichtbij, en
met een half uurtje varen zit u op de Kagerplassen.
De historische binnenstad van Leiden kenmerkt zicht
door oude grachten en kades, kleine steegjes, hofjes
en historische gebouwen met een beeldbepalend
karakter. Leiden is een levendige stad met een rijk
cultureel aanbod, vele feesten en festivals, en het is
tevens een culinaire stad met tientallen restaurants,
eetcafés en kroegjes. Daarnaast is Leiden een echte
studentenstad met Nederlands oudste universiteit,
een bruisend studentenleven en een museale en historische stad met 13 musea en 2800 monumenten.
Kortom, een fantastische stad om te wonen.
Met de auto of het openbaar vervoer heeft u de stad
zo verlaten. Omringende steden als Amsterdam en
Den Haag zijn snel bereikbaar. De binnenstad heeft
enkele goede ontsluitingswegen. Alle stads- en
streekbussen rijden door de Leidse binnenstad.
Vanaf Leiden Centraal Station, bent u in een kwartier
in Den Haag en Schiphol en in nog geen half uur in
Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Begane grond:
De entree, hal met deur naar begane grond etage.
Hier bevindt zich de meterkast en een trap naar
boven. De begane grond wordt momenteel gebruikt
als werkplek, maar dit is een volledig zelfstandige
ruimte met een woonkamer, slaapkamer, toilet, bad-
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kamer en een pantry. Ideaal voor inwonende ouder,
au pair of studerende dochter of zoon.

Eerste verdieping:
Trap naar de eerste verdieping. Deze woonlaag in
voorzien van een keukenblok en het is een volledig
open ruimte met toetreding van daglicht van zowel
de voor- als de achterzijde. De twee ramen aan de
voorzijde geven uitzicht op de Oude Rijn. Leiden laat
zich vanaf het water goed ontdekken. Tijdens het
vaarseizoen zullen er dan ook heel wat bootjes voorbij komen.
Tweede verdieping:
Middels een monumentale trap is er toegang tot de
2e verdieping en vanaf de overloop zijn zowel de
slaapkamer aan de voorzijde als de slaapkamer aan
de achterzijde toegankelijk. De slaapkamer aan de
voorzijde dient nu als televisiekamer met in de nok
een slaapvide. Tussen deze twee slaapkamers
bevindt zich de inpandige badkamer met douche en
wastafel aan de ene zijde, en cv-opstelling aan de
andere zijde. Op deze zolderetage is de dakconstructie in het zicht, de robuuste balken van deze
kapconstructie vormen een mooi detail.
Overige bijzonderheden:
- Woonoppervlakte: 125,90 m² (conform NEN 2580)
- Overige inpandige ruimte: 10,40 m²
- Gebouw gebonden buitenruimte: 0,00 m²
- Bruto vloeroppervlak 178,90 m²
- Externe bergruimte: 0 m²
- Inhoud: 412,50.64 m³
- Bouwjaar 1585, Rijksmonument
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Plattegrond
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Kenmerken
BOUW
Soort woning:
Soort bouw:
Bouwjaar
Woonoppervlakte:
Perceel:
Inhoud:

Grachtenpand
Bestaande bouw
1585
126 m2
45 m2
412 m3

INDELING:
Aantal kamers:
Aantal slaapkamers:
Aantal toiletten:
Aantal badkamers:
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PRIJS
Vraagprijs:

€ 500.000,- 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 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
alleen vermeld als deze in de onderhandeling zijn afgesproken.
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Neem contact met ons op
RE/MAX Makelaarsgilde (Leiden)
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.

Koen Baltussen
Makelaar o.z.
M +31 6505 15 546
T +71 516 23-79
E koenbaltussen@remax.nl

RE/MAX Makelaarsgilde Leiden
Levendaal 73 - 75
2311 JE LEIDEN
E makelaarsgilde@remax.nl
www.remax.nl
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