Hoofdstraat 23
Leiderdorp

Hoofdstraat 23 - Leiderdorp

Soort woning	:	Eengezinswoning
Bouwtype	:	Bestaande bouw
Status	:	Te koop
Bouwjaar	:	1920
Ligging	:	in woonwijk, Kerkwijk
Woonopp.	:	123 m²
Perceelopp.	:	91 m²
Inhoud	:	445 m³
Totaal aantal kamers	:	5
Aantal slaapkamers	:	4
Tuin	:	achtertuin: 6,90 x 2,33 (l x b)

Vraagprijs	: € 400.000,- k.k.
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Hoofdstraat 23 - Leiderdorp

Bent u bekend in het Oude Dorp van Leiderdorp? Kent u de sfeer en het fijne gevoel
wat hier altijd is? Wat u ook beantwoordt, u moet hier komen kijken want dan weet u
hoe bijzonder de locatie is. Hoofdstraat 23 ligt in die oude dorpskern en ademt sfeer en
nostalgie. Het betreft een 5 kamer tussenwoning, nagenoeg nieuwe keuken en badkamer, achtertuin, originele details aanwezig en een vibe die u wenst in uw huis. De laatste
jaren geheel verbouwd en opgebouwd en met smaak en oog voor detail afgewerkt. Dit is
gedaan gebruik makend van de hedendaagse techniek.

Dit huis dient geen verhaal te worden, maar dit moet u ervaren. Wij laten u zien wat er
allemaal recent is vernieuwd, hoe de ligging is en wat er aan voorzieningen allemaal in de
buurt zijn.
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We komen in de gang en gaan direct naar de woonkamer. Onze mond viel open. De eenheid, de details, alles klopt hier. Er zijn nog ornamenten, er zijn hoge plafonds, er is een
inbouwhaard en door de indeling voelt dit nu al gezellig. Om een authentiek karakter te
behouden is de TV bv weggewerkt doormiddel van een TV lift in de op maat gemaakte
klassieke boekenkast.
Het hele jaar door wordt een fijn klimaat verzorgd door de moderne Airco/warmtepomp
met wifi bediening. We willen direct gaan zitten. Zover zijn we nog niet.
Aan de achterzijde zijn openslaande deuren naar de tuin, maar wij gaan eerst naar de
half open keuken. Wauw........werkelijk een plaatje en “one of a kind”. Er is een gave Aga
Six-four oven unit (voor de kenner en hobbykok een must) met 6 pits en een geïntrigeerde
keukenschouw met moderne afzuigkap in klassieke stijl. Let ook even op de Leiderdorpse
sleutels op de tegels. De keuken is verder voorzien van een vaatwasser, een riante koelkast en een grote vriezer. Vergeet niet om naar de afwerking te kijken op de keukenvloer
(met vloerverwarming!) en op de wanden.
In de bijkeuken is het moderne toilet met waskom. Let ook hier even op klassieke details
zoals de radiator... het klopt helemaal.
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Op naar de tuin. Gewoon goed en een overkapping voor de fietsen of tuinmeubels.
Gelegen op het noordoosten, maar in de zomer zeker de zon. U kunt ook een trap maken
naar het dakterras om nog meer zon te “pakken”. Achter de tuin is nog een achterom en
een separate berging van ca. 5m2 en ideaal voor de kleine spullen. We gaan naar boven.
De L-vormige overloop heeft nog 2 echte kasten van vroeger. Wij zien dit zelden nog
bewaard gebleven. Is weer een detail, en wat voor één.
Aan de achterzijde hebben we de 1e slaapkamer. Gewoon goed en ideaal voor een kinderkamer. Aan de voorzijde is een riante master bedroom met een grote vaste kast. U
waant zich in een hotelkamer bijna. In de vaste kast kunt u al uw kleding kwijt dus er hoeft
geen extra kast meer te worden geplaatst. Let ook gelijk weer op de hoge ramen aan de
voorzijde. Vanuit deze kamer heeft u leuk uitzicht in de gezellige en mooie Hoofdstraat
van Leiderdorp. Als u goed kijkt ziet u hier een stukje van de Oude Rijn.
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En dan de badkamer. Wauw, recent nog helemaal opgeknapt en nu een plaatje geworden. Er is een douche, een bubbelbad/jacuzzi, 2 nieuwe rivierstenen waskommen met
een mooi dik houten blad. Dit type badkamer komt u niet ergens anders tegen. Ook hier
moet u even op de details letten.
Via de badkamer heeft u toegang naar het riante dakterras dat is voorzien van water én
stroom. Lekker om te relaxen of gewoon de was op te hangen. Het is aan u. Zoals eerder
gemeld, maakt u een trap van de tuin naar het dakterras, dan heeft u makkelijk de tuin
vergroot en bijna verdubbeld. Het zal u niet verbazen dat ook deze etage smaakvol is
afgewerkt.
Tweede verdieping:
We komen boven en zien hier direct de sfeer weer en het authentieke karakter. In het
recente verleden is deze etage geheel uit- en opgebouwd. Er is een speelse overloop,
door de dakkapel, met een aparte wasruimte gecreëerd, en er zijn nu 2 slaapkamers aanwezig. Grotendeels geïsoleerd en voorzien van leuke details.
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Wat dacht u van een nieuwe “authentieke” vaste kast waar de CV installatie slim in is
weggewerkt, of het terug laten komen van de originele draagbalken? U gaat het zien bij
de bezichtiging.

Op deze etage ziet u ook de omvormer voor de 11 zonnepanelen. Jaarlijks goed voor
circa 2900 kw. Gezien de grootte van het huis kunt u met een beetje opletten elektra
neutraal zijn. Helemaal van nu.

Dit huis is misschien wel het meest verrassende huis in zijn klasse in het Oude Dorp en
we zien u graag bij de bezichtiging.

Bijzonderheden:
- Alle ramen zijn voorzien van houten kozijnen dubbel glas
- Laatste 4 jaren is het gehele huis gemoderniseerd
- Separate schuur achter de woning
- Oplevering ca. begin maart 2021
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Kadaster

tuinaanleg/bestrating	X

Uittreksel uit de kadastrale kaart:
Kadastrale gemeente: Leiderdorp
Sectie + perceel: A 6049 en A 6050

buitenverlichting	X
tuinhuisje/buitenberging				X
tuinbank				X
brievenbus	X

Kadastrale kaart

Uw referentie: de4

(voordeur-)bel	X
veiligheidssloten	X
alarminstallatie				X
rolluiken/zonwering buiten				X
jaloezieën/lamellen binnen	X
rolgordijnen zolder slpkamer/overloop	X
gordijnrails 1e verdieping kl slpkamer	X
gordijnen 1e verdieping kl slpkamer	X
vitrage				X
vloerbedekking/linoleum				X
parketvloer/kurkvloer/laminaat	X
open haard met toebehoren	X
warmwatervoorziening/CV	X
- geiser/combiketel				X
- (klok-)thermostaat			X
- kachels	X
isolatievoorzieningen te weten
- voorzetramen				X
keuken met toebehoren, te weten
- keukenblok+kastjes	X

Deze kaart is noordgericht

12345
25

- keukenblokverlichting				X

Schaal 1: 500

Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Leiderdorp
A
6049

- (inbouw)apparatuur	X

Bebouwing
Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 2 november 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

- wasmachine/droger ter overname			X

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

- inb.verl./dimmers/..	X
Deze kaart is noordgericht. Aan dit uittreksel mogen geen maten
worden ontleend. De auteursrechten zijn voorbehouden aan de
Dienst voor het Kadaster en de openbare registers.

opbouwverlichting			X
Sanitaire voorzieningen:
wastafels aantal..	X
badkamer accessoires			X
toiletaccessoires			X
sauna met toebehoren				X
veiligheidsschakelaar wasautomaat				X
(huis)telefoontoestellen				X
losse kast(en) aantal				X
boeken/legplanken			X
zaken die geen eigendom van de verkoper zijn
maar waarvan eventuele leasecontracten,
huurkoopcontracten of huurcontracten zijn over te
nemen (keukens, open haarden, c.v.-ketels,
boilers, geisers):				X
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Obèr Makelaardij
Hoofdstraat 12a
2351 AJ Leiderdorp
T. 071-5419957
E. info@obermakelaardij.nl
I. www.obermakelaardij.nl

Op al onze dienstverlening zijn de algemene consumenten voorwaarden VBO en ons privacyreglement van toepassing. Deze kunt u vinden/downloaden op onze homepagina van onze website.
Bovenstaande objectinformatie en de bijlagen zijn met zorg samengesteld. Voor de juistheid ervan
kan door ons geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens recht worden ontleend.

