Volledig gerenoveerd en
gemoderniseerd gebouw
met 3-kamers
Prinsenstraat 45A te Leiden

In het populaire Noorderkwartier, net achter de
Herensingel, ligt dit turn-key opgeleverde 3-kamer
appartement met terras op het westen. De nieuwe
woning is gelegen op de eerste etage in een kleinschalig en onlangs vol ledig gerenoveerd en gemoderniseerd gebouw. Naast het vol ledige interieur zijn
bij deze verbouwing en splitsing ook de cv-instal latie, het riool, de daken, isolatie, gasleidingen en
wateraansluiting al lemaal aangepakt.
Het strakke appartement is tot in de puntjes verzorgd, zeer hoogwaardig afgewerkt en van al le
moderne gemakken voorzien. Zo beschikt het appartement over een hoog plafond, een zeer lichte woonkamer, twee goede slaapkamers, luxe bad kamer en
keuken en een zonnig terras. Hiernaast is de fantastische woning voorzien van prachtige vloeren, net
gestucte wanden en plafonds. Een vol ledig nieuw
appartement dat na de sleuteloverdracht al leen nog
naar eigen smaak ingericht hoeft te worden. Tevens
ligt het appartement op steenworp afstand van station Leiden Centraal, het LUMC, het Singelpark, tal
van restaurants, meerdere bioscopen, musea en
winkels. Uitvalswegen zoals de A4, A44, en N11
(Alphen aan den Rijn/Utrecht) zijn gemakkelijk te
bereiken.
Indeling:
De entreehal van het appartement is gelegen op de
eerste etage en geeft toegang tot de woonkamer van
het appartement. De ruime en zeer lichte woonkamer
is gelegen aan de voorzijde van de woning en is
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tevens voorzien van de halfopen keuken. Door de
hoge plafonds en grote ramen heb je in deze kamer
een heerlijk gevoel van ruimte. De moderne en
smaakvol le keuken beschikt over een 4-pits inductiekookplaat, combimagnetron, afzuigkap, koel kast
en vaatwasmachine.
De centrale hal biedt toegang tot de twee slaapkamers, de bad kamer en is tevens voorzien van een
handig nisje waar de wasmachine past. De strakke
bad kamer met vloerverwarming is voorzien van een
wastafel, toilet en inloopdouche. Aan de achterzijde
van de woning zijn de twee goede slaapkamers te
vinden, beide geven toegang tot heerlijke westelijk
gelegen terras.
Bijzonderheden:
- Gebruiksoppervlak ca. 67m2
- Inhoud: ca. 261m³
- Bouwjaar ca. 1910
- Zeer recentelijk vol ledig verbouwd en gemoderniseerd
- Vol ledig voorzien van vloer, wand, dak en glasisolatie
- Energielabel B
- In zeer goede staat van onderhoud
- Maandelijkse bijdrage VvE €58,5
- Nimmer bewoond clausule van toepassing
- Oplevering in overleg, kan snel
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Plattegrond
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Kenmerken
BOUW:
Soort woning:
Soort bouw:
Bouwjaar:
Woonoppervlakte:
Inhoud:

Appartement
Bestaande bouw
1910
67 m2
261 m3

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

3
2
1
1

PRIJS
Vraagprijs

€ 325.000,- 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:
Al le 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
al leen vermeld als deze in de onderhandeling zijn afgesproken.

www.remax.nl/timvandelft
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Neem contact met ons op
RE/MAX Makelaarsgilde (Leiden)
Onze RE/MAX luchtbal lon 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 al le onroerend goed vragen en adviezen. Bent u op
zoek naar een organisatie die servicegericht is? RE/MAX ondersteunt u bij el ke 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.

Tim van Delft
M a ke l a a r o . z .
M +31 6 22 00 20 48
T +31 71 51 62 381
E timvandelft@remax.nl

RE/MAX Makelaarsgilde Leiden
Levendaal 73
2311JE Leiden
E makelaarsgilde@remax.nl
www.remax.nl/timvandelft

M a k e l a a r s g i l d e ( Le i d e n )

