
Sfeervol en instapklaar 

3-kamer appartement 

met balkon!

Burgemeester Wapstraat 26 te Zoeterwoude

Scan mij!
Meer informatie 
vind u hier.



Op zoek naar een instapklaar, sfeervol en goed 
onderhouden 3- kamer appartement? 

Dan hebben wij een pareltje voor u, maak snel een 
afspraak! Wij starten de bezichtigingen op dinsdag 
18 mei.




Wij hebben in de verkoop een superleuk 
appartement op de 1e verdieping van een 
kleinschalig appartementencomplex te 
Zoeterwoude-Dorp. Met 3 kamers, balkon op het 
zuiden en alles keurig afgewerkt, is dit appartement 
zo te betrekken. Daarnaast is er nog een inpandige 
(fietsen-) berging op de begane grond. De A4 
richting Den Haag en Amsterdam is snel 
bereikbaar, de bushalte richting Leiden en 
Zoetermeer ligt om de hoek, maar het centrum van 
de universiteitsstad is ook bereikbaar met een 
kwartiertje verkeersluw fietsen.




Indeling

Begane grond: 




Gemeenschappelijke entree met brievenbussen. 
Trappenhuis naar verdiepingen. 




1e verdieping: 




Galerij met meterkast, vernieuwd en 7 groepen. 
Entree, hal met aan de rechterzijde toegang tot de 
kleine kamer. In deze kamer is de opstelruimte voor 
wasmachine, droger, boiler en er is alsnog lekker 
veel ruimte voor een eventuele thuiswerkplek. 
Verderop in de gang is de moderne betegelde 
badkamer welke is voorzien van een ruim 
wastafelmeubel, een inloopdouche met zowel 
waterval,- als handdouche en een 
handdoekradiator. Er is een handig nisje gecreëerd 
voor uw dagelijkse spulletjes. Het separate toilet 
heeft dezelfde kleurstelling als de badkamer en 
heeft een fonteintje. Vanuit de hal is ook de 
toegang tot de ruime master bedroom. De lichte 
woonkamer is voorzien van een nette, open keuken 
met diverse inbouwapparatuur en een 5-pits 
gasfornuis, via de kunststof schuifpui is er toegang 
naar het balkon gelegen op het zuiden. Alle kamers 
zijn voorzien van een nette laminaatvloer en 
hebben gestucte wanden.




Bijzonderheden 





- Bouwjaar 1974; 

- Woonoppervlak: 64 m2;

- Instapklaar; 

- Ideale locatie tussen dorp en stad; 

- Balkon op het zuiden; 

- Actieve Vereniging van eigenaren met 
maandelijkse bijdrage van €145,95,- inclusief 
voorschot   

  stookkosten;

- Warm water d.m.v. boiler (huur, kan worden 
afgekocht);

- Ouderdomsclausule van toepassing; 

- Asbestclausule van toepassing; 

- Eigen berging op de begane grond; 

- Voldoende (gratis) parkeergelegenheid;

- Groene omgeving; 

- Het appartement is geheel voorzien van een 
laminaat vloer;

- Oplevering: in overleg, voorkeur verkoper begin 
augustus 2020.




Vraagprijs Eur 225.000,00.
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Plattegrond
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Kenmerken

BOUW:
Soort woning: galerijflat
Soort bouw: appartement
Bouwjaar: 1974
Woonoppervlakte: 65 m²
Perceel: -
Inhoud: 199 m³

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

PRIJS
Vraagprijs € 225.000 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. 

José Faber t.h.o.d.n. RE/MAX Premium Makelaars

Levendaal 73 - 75  

2311JE LEIDEN  

E josefaber@remax.nl

www.remax.nl/josefaber

Makelaarsgilde (Leiden) 

José Faber

Makelaar o.z.




M 06 51 05 18 25

T 071 51 62 371

E josefaber@remax.nl


