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STARTERS OPGELET!
In het centrum gelegen, goed onderhouden 2-kamer appartement op de 2e verdieping,
voorzien van een ruime berging op de begane grond en een heerlijk balkon die
gesitueerd is op het zuiden. Het kleinschalig appartementencomplex bevindt zich op
loopafstand van het historische centrum met alle gezellige terrasjes en cafés die Leiden
te bieden heeft. Tevens is de woning gunstig gelegen ten opzichte van het openbaar
vervoer, met NS-station Leiden CS op slechts een paar minuten fietsafstand. Via de
diverse uitvalswegen (A44, A4) bent u snel op weg naar Schiphol of grote steden als
Amsterdam of Den Haag.

Indeling:
Begane grond:
Centrale entree met bellentableau, berging en trapopgang
Tweede verdieping:
Bij binnenkomst van de woning komt u in een ruime hal die toegang geeft tot een
bergkast met de opstelplaats voor de CV-ketel (REMEHA 1999), de royale woonkamer
met open keuken, de badkamer en de slaapkamer. Tevens heeft u hier de intercom met
camera. De royale woonkamer met open keuken heeft, doormiddel van de grote
raampartijen, veel lichtinval. Daarbij is het voorzien van een vaste kast en een nette
laminaatvloer. Vanuit hier kunt u, via een schuifpui, het balkon bereiken die gesitueerd is
op het zuiden. Hier heeft u nog toegang tot een riante bergkast waar u de opstelplaats
van de wasmachine en droger kunt vinden.
De moderne open keuken (2012) is o.a. voorzien van een combi-oven, een koelkast,
een vaatwasser en een 4-pits inductie kookplaat. De ruime slaapkamer van het
appartement heeft, net zoals de gehele woning, een nette laminaatvloer. Ook hier heeft
u door de grote raampartijen veel lichtinval. De badkamer is voorzien van een
inloopdouche, een toilet en een wastafel.

Goed om te weten:
Bouwjaar: 1981
Woonoppervlakte: 40 m2
Externe bergruimte: 7m2 (balkonkast en berging)
Gebouw gebonden buitenruimte: 5 m2 (balkon)
Inhoud: 96 m3
Geheel voorzien van dubbelglas (deels vervangen in 2015)
Cv installatie: Remeha W23 (1999)
VVE-bijdrage: €60,- per maand
Oplevering kan snel

WELKOM BIJ
WESSEL
MAKELAARDIJ
DE NIEUWE MANIER VAN
JE HUIS VERKOPEN

Wij weten als geen ander dat een woning kopen, of verkopen een spannende periode is waar veel bij komt
kijken. WESSEL Makelaardij is een team van ervaren professionals die je stap voor stap begeleiden in dit
proces. Door onze persoonlijke begeleiding, betrokkenheid en flexibiliteit bieden wij een hoge kwaliteit
dienstverlening. Door deze hoge kwaliteit te leveren tegen de juiste prijs is WESSEL Makelaardij een uniek
concept en onderscheidend in de markt.
PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Wij denken met je mee! Zoals geen persoon hetzelfde is, is ook geen huis hetzelfde. Zo vraagt elke klant en elk
pand een begeleiding op maat. Wij nemen ruim de tijd om alle ins-en outs door te nemen om samen tot een
succesvolle overdracht te komen.
FLEXIBILITEIT
Wij staan altijd voor je klaar! De aan- of verkoop van je huis is een drukke periode waarbij er veel dingen
geregeld moeten worden, ook buiten normale werktijden. Daarom heeft WESSEL Makelaardij geen 9 tot 5
mentaliteit en staan we ook voor je klaar in de avonden of in het weekend. Bellen, mailen of gewoon een appje
sturen, wij denken met je mee!
KWALITEIT VOOR DE JUISTE PRIJS
Waarom zou je teveel betalen? Een verhuizing is een dure periode waarbij er vaak onverwachte kosten zijn.
WESSEL Makelaardij biedt een hoge kwaliteit dienstverlening aan tegen een courtage van slechts 1%. Zo houdt
u meer ruimte over voor andere belangrijke uitgaven.
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