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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:


Gebouw gebonden buiten ruimte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:

2011


portiekflat


3


363 m³


112 m²


0 m²


-


9 m²


17 m²


vloerverwarming geheel, aardwarmte


dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, 

dubbel glas



Omschrijving




RUIM WONEN IN DRIE- VOORHEEN VIERKAMERAPPARTEMENT MET BALKON, ENERGIEZUINIG 
APPARTEMENT!!




In het moderne appartementencomplex De Ommedijk gelegen royaal, licht en keurig 
onderhouden 3 -kamer hoekappartement met gunstig op de zon gelegen balkon (noordwesten), 
eigen parkeerplaats in de parkeergarage en individuele berging in de onderbouw. Het balkon 
heeft een schuifwanden systeem van glas en is te openen en te sluiten. 




De indeling van deze woning is tijdens de bouw gewijzigd t.o.v. van de originele indeling. De 
woonkamer is groter geworden en het aantal slaapkamers is van drie naar twee veranderd. Het is 
overigens relatief eenvoudig om er weer drie slaapkamers van te maken. 




Het appartement is gelegen in de "toren" op de tweede verdieping. Er zijn in de toren twee liften, 
deze liften gaan tot in de parkeergarage, waar ook de berging is. Een van de liften stopt bij de 
voordeur van het appartement. 




Het complex is gebouwd rond 2011 en optimaal geïsoleerd met vloer-, muur- en dakisolatie 
alsmede dubbele beglazing. De vloerverwarming in combinatie met het duurzame systeem van 
verwarmen maakt dat de energiekosten relatief laag zijn. Het gebouw is gasloos.




Centraal gelegen in Leiderdorp met de bushalte naast het complex. "Het winkelhof" op enkele 
stappen en medisch centrum "De Ommedijk" op de begane grond. Hierin zijn een 
huisartsenpraktijk, tandarts, fysiotherapie en apotheek gevestigd. Verder zijn er een bloemenzaak 
en kapper. Het centrum van Leiden is een kwartier op de fiets. Leiderdorp is gunstig gelegen t.o.v. 
uitvalswegen o.a. Rijksweg A4 Amsterdam/Schiphol - Den Haag en N11 Utrecht - Gouda - Alphen 
aan den Rijn. Maar Leiderdorp is ook gelegen aan de Rand van het Groene Hart met fiets- en 
wandelpaden. 




Indeling:

Entree, gang met meterkast (moderne groepenkast), toilet (vrijdragend) met fontein, ruime en 
lichte woonkamer (circa 42 m2 exclusief keuken) met voor - en zijramen en deur naar balkon 
(noordwesten). Open keuken in U-opstelling voorzien van apparatuur o.a. vaatwasser, koelkast, 
inductiekookplaat, recirculatiekap en combi oven. Twee slaapkamers, beiden met een bruikbaar 
formaat (afmetingen circa 6.10 x 3.82 en 3.82 x 2.42 m), met draaikiep ramen. Ruime badkamer 
met inloopdouche, wastafelmeubel en tweede (vrijdragend) toilet. Berging met opstelplaats 
wasmachine en wasdroger. 




Algemeen:

Servicekosten € 187,00 per maand woning en garage

Duurzaam verwarmingssysteem met oppompen warm water op diepte

Warmteterugwinsysteem

Vloerverwarming, door de gehele woning en per ruimte te bedienen

Eigen parkeerplaats in de garage met afstandsbediening voor algemene deur

De lift wordt door relatief weinig appartementen gebruikt en stopt bij de voordeur

Energielabel A

Woonoppervlakte circa 112 m2

Inhoud: circa 362 m3

Oppervlakte berging circa 6 m2

Oplevering in overleg















Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Planken in wasruimte. X

 - Kast met schuifdeuren in kleine slaapkamer. X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie

X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Waterslot wasautomaat X

 

Tuin - Bebouwing

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

Lijst van zaken
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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.


