Moderne royale Villa met
5 zeer ruime kamers
Multatulilaan 19 te Voorschoten

Wist u dat Voorschoten al jaren tot de 10 beste
woongemeenten van Nederland behoort!
In het pittoreske en zeer centraal gelegen Voorschoten, in de moderne, groene en ruim opgezette wijk
Park Al lemansgeest, staat op een groot perceel,
deze royale vrijstaande Vil la met onder meer 5 zeer
ruime kamers (4 slaapkamers), 2 bad kamers, een
kelder en garage. Aan de overkant van de straat, op
nog geen 100 meter, heeft u de mogelijkheid om een
privé aanlegplek voor een sloep bij te kopen. De wijk
heeft een vaarverbinding naar de Vliet vanwaar u
vervolgens o.a. richting het historische centrum van
Leiden of recreatiegebieden de Vlietlanden en de
Kagerplassen kunt varen.
Het is gunstig gelegen t.o.v. NS-station, de Britishen American school, het bruisende centrum met
meerdere restaurants en winkels op loopafstand,
diverse sportactiviteiten (o.a. zwembad, voetbal,
hockey en tennis). Het recreatiegebied de Vlietlanden ligt op nog geen 5 minuten fietsen en via de
diverse uitvalswegen (richting A4/N11/A44) bent u
snel op weg naar Schiphol, Amsterdam, Den Haag,
Rotterdam en Utrecht. Zowel het strand als de
binnenstad van Leiden en Den Haag liggen op ca 15
minuten met de auto.
Indeling:
Begane grond:
Voortuin met daarnaast uw oprit met plaats voor
meerdere auto’s, entree via de zijkant. Ruime hal met
de meterkast (12 groepen met 3 aard lek), toilet met
fonteintje, toegang tot de kelder, de woonkamer en
de trap naar de eerste etage. De zeer grote en lichte
L-vormige woonkamer meet meer dan 55 m2, is
voorzien van een moderne gashaard, een mooie
gietvloer met vloerverwarming, glad gestuukte wanden en openslaande deuren naar de zeer zonnige
achtertuin. De moderne en luxueuze open keuken
(Miele) heeft een rvs-aanrechtblad en is uiteraard
voorzien van al le benodigde (inbouw) apparatuur
(al les Miele) zoals een 5 pits gasfornuis met afzuigkap, koffieapparaat, een koel kast, vriezer, een vaatwasser, een oven, een stoomoven en een Quooker.
De kelder doet momenteel dienst als multimedia
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ruimte maar kan uiteraard ook als berging of wijnkelder ingericht worden.
Via de woonkamer kunt u naar de royale en fraai
aangelegde achtertuin, officieel op het noordwesten
gericht, maar door de totale afmetingen is er de hele
dag, op de verschil lend aangelegde terrassen, wel
een plekje in de zon te vinden. Middenin is er voor
de kinderen een ingegraven trampoline Achterin de
tuin staat een mooie houten veranda met extra berging en een potkachel voor de frisse avonden.
Eerste verdieping:
Ruime overloop met toegang tot 2 zeer royale slaapkamers, de bad kamer, apart toilet en de trap naar de
tweede verdieping. Al lebei de kamers zijn voorzien
van een mooie gietvloer en de ouderslaapkamer
beschikt ook nog eens over een grote inloopkast met
aansluitend toegang tot de bad kamer. De moderne
bad kamer heeft vloerverwarming, een vrijstaand ligbad, een aparte en ruime inloopdouche en een mooi
wastafelmeubel met spiegel. De kamer aan de voorzijde is momenteel ingericht als werkkamer.
Tweede verdieping:
Via de overloop kunt u naar nog eens 2 erg ruime
slaapkamers met mooie hoge plafonds en de
tweede bad kamer met een douche, wastafel en toilet. Ook is hier de technische ruimte met de cv-ketel
en de boiler gesitueerd.
Afgesloten privé aanlegplek voor uw sloep is apart
bij te kopen, Voor meer informatie neem even contact op.
Goed om te weten:
- Origineel 6 kamer woning met kelder, nu 5 kamers
en een royale bad kamer
- Oprit voor 3 auto’s, garage en kelder
- Bouwjaar: 2010
- Gebruiksoppervlakte wonen: 243 m2
- Inhoud: ca 875 m3
- Totaal perceeloppervlak: 514 m2
- Elektra: 12 groepen en 3 aard lek
- Uiteraard vol ledig geïsoleerd en voorzien van dubbel glas
- Vrij parkeren in de straat
- Oplevering: in overleg, kan snel

www.remax.nl/andrebunnig
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Plattegrond
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Kenmerken
BOUW:
Soort woning:
Soort bouw:
Bouwjaar:
Woonoppervlakte:
Perceel:
Inhoud:

V il la
Bestaande bouw
2010
243 m2
514 m2
876 m3

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

6
4
2
3

PRIJS
Vraagprijs

€ 1.100.000,- 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/andrebunnig
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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.

Andre Bunnig
M a ke l a a r o . z .
M +71 5162 377
T +6 2121 54 00
E andrebunnig@remax.nl

RE/MAX Makelaarsgilde Leiden
Levendaal 73 - 75
2311JE LEIDEN
E makelaarsgilde@remax.nl
www.remax.nl/andrebunnig

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

