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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:


Gebouw gebonden buiten ruimte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:

1955


portiekflat


2


230 m³


69 m²


0 m²


-


7 m²


15 m²


blokverwarming


gedeeltelijk dubbel glas



Omschrijving
Aan een singeltje gelegen heerlijk licht hoekappartement op de eerste etage. Nu met een riante 
woonkamer en een grote slaapkamer, maar voorheen was dit een 3 kamer woning en zijn er zelfs 
4 kamers te realiseren. Door de ligging op de hoek zijn er extra zijramen waardoor zelfs op een 
sombere dag de woning nog heerlijk licht is. Met een vrij uitzicht over singel en openbaar groen 
geniet je hier optimaal van een stukje vrijheid. Bij de woning hoort een riante inpandige berging 
van maar liefst 15 m2, dus aan bergruimte geen gebrek. Naast 2 balkons (ligging Noordwest en 
Zuidoost) mag je als bewoner van dit appartement ook gebruik maken van de tuin, welke 
bereikbaar is via een klein trapje vanaf het balkon. Het appartement is grotendeels voorzien van 
kunststof/aluminium kozijnen




De locatie is meer dan goed, het complex ligt in de populaire en rustige Oranjewijk met veel 
groen. Op loop- of fietsafstand liggen verschillende supermarkten en andere winkels, gezellige 
horeca, scholen, sportvoorzieningen en de huis- en tandarts. Ook ligt de Oranjewijk midden 
tussen de Munnikenpolder en de Grote Polder in. Hierdoor zijn er prachtige wandel- en fietsroutes 
op steenworp afstand! Tot slot ben je binnen een kwartiertje fietsen in het centrum van Leiden en 
is de woning zeer gunstig gelegen ten opzichte van de A4, waardoor er een uitstekende 
verbinding is met de omliggende grote steden als Den Haag en Amsterdam. 




Indeling van de woning:

Begane grond:

De gemeenschappelijke entree van het complex met brievenbussen, intercominstallatie en 
trappenhuis. In de onderbouw zijn de bergingen. In dit geval is er een eigen berging van maar 
liefst 15 m2. 




Eerste verdieping: 

Entree van het appartement met meterkast. De badkamer is in neutraal antracietgrijs en witte 
kleuren betegeld en voorzien van een douchecabine,  wastafel en toilet. De L-vormige woonkamer 
is riant te noemen met ca. 41 m2 leefruimte. Voor wie een extra slaapkamer nodig zou hebben is 
door het plaatsen van 1 tussenwand eenvoudige een extra kamer te realiseren. In de woonkamer 
is veel licht door 2 extra zijramen en het sierstucwerk op het plafond en de gietijzeren gaskachel 
zijn mooie blikvangers. Vanuit de woonkamer zijn er 2 balkons bereikbaar waar u heerlijk kunt 
genieten van zowel de ochtend,- en middagzon. Het balkon aan de achterzijde is tevens bereikbaar 
vanuit de keuken. Hier is een eenvoudig wit keukenblok geplaatst, hangt een geiser en is een 
wasmachine aansluitpunt aanwezig.

Vanuit de hal is de slaapkamer bereikbaar.




Overige bijzonderheden: 

- het appartement is voorzien van een plavuizenvloer

- Gebruiksoppervlakte wonen: 69 m2

- Gebouw gebonden buitenruimte: 7 m2

- Externe bergruimte: 15 m2

- Inhoud: 230 m3

- Bouwjaar: ca. 1955

- Verwarmd middels blokverwarming; warm water: geiser

- Actieve VvE, bijdrage € 266,12 per maand incl. voorschot stookkosten (€ 74,58)

- Isolatie: gedeeltelijk voorzien van dubbel glas

- Twee balkons (zuidoosten en noordwesten)

- Uitstekende bereikbaarheid

- Alle voorzieningen in de buurt

- Fietsafstand van het centrum van Leiden



















Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Gas)kachels X

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - vitrages X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - afzuigkap X

 

Woning - Sanitair/sauna

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - toilet X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Zonwering buiten X

Warmwatervoorziening, te weten

 - geiser X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Lijst van zaken



Oosterschans 1


2352 DG Leiderdorp
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Overige informatie
Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening


van koper.

Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet 
rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de 
particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit 
artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een 
toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende 
koopovereenkomst’.





Toelichtingsclausule Meetinstructie NEN2580

De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige 
manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De 
Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Uitgangspunt blijft altijd; "wat u ziet is wat u 
koopt" en de objectinformatie is van lagere prioriteit.

 



Bij woning ouder dan 10 jaar kunnen de volgende clausules van toepassing zijn:

 



Ouderdomsclausule

Het is koper bekend dat de onroerende zaak meer dan 50 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de 
bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe w oningen. In afwijking van 
artikel 6.3. van deze koopakte komt het geheel of ten dele ontbreken van een of meer eigenschappen van de 
onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de 
zaak aan de overeenkomst voor rekening en risico van koper. Koper is voor ondertekening van deze 
overeenkomst in de gelegenheid gesteld de woning bouwkundig te laten keuren.

 



Asbestclausule

Gezien het bouwjaar van de onroerende zaak kunnen er asbesthoudende stoffen/ materialen aanwezig zijn. 
Indien deze worden verwijderd dienen door koper maatregelen en voorzieningen te worden getroffen die de 
wetgeving voorschrijft. Koper verklaart met deze wetgeving bekend te zijn en aanvaardt alle aansprakelijkheid 
en gevolgen die uit de aanwezigheid van asbest en/of de verwijdering van asbest uit de onroerende zaak kan 
voortvloeien. In afwijking van artikel 6.3. van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of 
ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder 
gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst als gevolg van de 
aanwezigheid van enig asbest in welke samenstelling en/of op welke plaats dan ook voor rekening en risico 

Deze informatie is door ons kantoor met de meeste zorg samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen 

enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de 

gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.


