Riante 4-kamer
hoekwoning
Senecastraat 34 te Leiden

Rust, een fraaie bouw en woongenot kenmerken
deze riante hoekwoning van maar liefst 167 m2 in de
mooie, kindvriendelijke en rustige wijk ‘‘Roomburg’’.
De woning heeft 3 zeer ruime slaapkamers (voorheen 4), een luxe badkamer en een royale prachtige
leefkeuken van het merk Bulthaup. De woning is
gebouwd in 2006 en beschikt over een patio, achterterras en een privé parkeerplaats. Het huis heeft alle
voordelen van modern wooncomfort en is gebouwd
met duurzaamheid en kwaliteit als uitgangspunten.
Tevens is de woning vanuit de bouw optimaal geïsoleerd, voorzien van anker-loze spouwmuren en een
ecologisch grasdak.
De wijk Roomburg kenmerkt zich door de ruime
opzet en uiteenlopend karakter en uitstraling. Zeer
gunstig gelegen ten opzichte van de uitvalswegen
A4 en N11, het centrum van Leiden en NS station
Lammenschans liggen op enkele fietsminuten
afstand. Voorzieningen als scholen, kinderopvang,
sportaccommodatie en supermarkt liggen in de
directe nabijheid.
Voor een goede indruk van de indeling van dit fraaie
object verwijzen wij u graag naar de plattegronden
op deze site! Vraagprijs: € 495.000,= k.k.
INDELING Begane grond: Entree via voortuin met
oprit. Hal met meterkast (8 groepen) en (hangend)
toilet met fonteintje. De aangebouwde stenen berging aan de voorzijde van de woning is voorzien van
elektra en is tevens vanuit de hal te bereiken. De
gehele benedenverdieping is voorzien van een fraaie
Pandomo-vloer met vloerverwarming. De zeer ruime
speels ingedeelde woonkamer heeft een patio als
centraal middelpunt (toegankelijk per schuifpui) en
kent een luxe open keuken (Bulthaup) voorzien van
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diverse inbouwapparatuur zoals een vaatwasser, 4pits inductie kookplaat, afzuigkap, koel-/ vriescombinatie en stoomoven. Vanuit de woonkamer is
tevens het ruime en mooi aangelegde terras,
per schuifpui, bereikbaar (ZO). Hier heeft u een
prachtig uitzicht op het groen wat de wijk kenmerkt.

Via de mooie houten trap komt u op de 1e Etage:
Ruime overloop met toegang tot 2e toilet (hangend),
ruime berging met wasmachine-/ drogeropstelling en
warmte terugwin-unit. Moderne luxe badkamer met
royale inloopdouche, dubbele wastafel en verlichte
spiegel. Aan de voorzijde van de woning liggen twee
ruime slaapkamers aan de voorzijde (waarvan de
rechterkamer met op maat gemaakte kasten) en de
masterbedroom aan de achterzijde met openslaande
deuren naar het zonnige dakterras.
Bijzonderheden:
Bouwjaar : ca. 2006
Inhoud : ca. 680 m3
Woonoppervlak : ca. 167 m2
Perceeloppervlak : ca. 191 m2
Gebouw gebonden buitenruimte: 58 m2
Overige inpandige ruimte: 21 m2
Verwarming : Stadsverwarming – Warmte terugwin
unit Warm water : Stadsverwarming Isolatie Volledig
geïsoleerd Erfpacht : Canon bedraagt € 3.536,=per
jaar (fiscaal aftrekbaar)
Onderhoud : binnen en buiten goed tot uitstekend
onderhouden
Oplevering : in overleg

https://www.remax.nl/josefaber

3

4

RE/MAX Makelaarsgilde (Leiden)

https://www.remax.nl/josefaber

5

6

RE/MAX Makelaarsgilde (Leiden)

https://www.remax.nl/josefaber

7

8

RE/MAX Makelaarsgilde (Leiden)

https://www.remax.nl/josefaber

9

10

RE/MAX Makelaarsgilde (Leiden)

https://www.remax.nl/josefaber

11

12

RE/MAX Makelaarsgilde (Leiden)

https://www.remax.nl/josefaber

13

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

Herenhuis
Bestaande bouw
2006
167 m2
191 m2
680 m3

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

4
3
1
2

PRIJS
Vraagprijs

€495.000,- K.K.

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.

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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Kadastrale kaart:

Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: 02092019
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Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 2 september 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

12345

25

5m

25 m

Schaal 1:500
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Leiden
T
6523

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

https://www.remax.nl/josefaber
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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.

José Faber
Makelaar o.z.
M +31 65105 18 25
T +31 71 51 623-71
E josefaber@remax.nl

RE/MAX Makelaarsgilde Leiden
Levendaal 75
2311 JE Leiden
E makelaarsgilde@remax.nl
https://www.remax.nl/josefaber
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