Plantijnstraat 33
Leiden

Plantijnstraat 33 - Leiden

Soort woning	:	Appartement
Bouwtype	:	Bestaande bouw
Status	:	Te koop
Bouwjaar	:	1961
Ligging	:	In woonwijk
Woonopp.	:	64 m²
Inhoud	:	206 m³
Totaal aantal kamers	:	2
Aantal slaapkamers	:	1

Vraagprijs	: € 175.000,- k.k.
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Plantijnstraat 33 - Leiden

In het bekende complex “Cronestein” bij de “ingang van Leiden” ligt op de 3e verdieping,
dit leuke 2-kamer appartement. Ca. 64m2, goed uitzicht over het Lammenschansplein en
om de hoek van PARK CRONESTEIN. Het appartement is geheel voorzien van laminaat
en uitgerust met een nette hoekkeuken welke is voorzien van alle apparatuur. Naast de
riante woonkamer, is er een grote slaapkamer en een ruime badkamer.

In de onderbouw is een berging en er is een afgesloten parkeerdek.
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De algemene entree is ruim en we kunnen met de trap of lift naar de 3e etage. Lange
inpandige galerij naar het appartement.
Entree, hal met garderobe. Lichte ruime woonkamer met 1e toegang naar het balkon en
fraai uitzicht over het Lammenschansplein. Altijd leven voor de deur, maar geen overlast.
Dat is ideaal toch? Het balkon is gelegen op het zonnige zuidwesten.
Nette moderne keuken voorzien van alle inbouwapparatuur (vaatwasser, 2 pits inductieplaat, afzuigkap, koelkast met vriesvak en flessenkoelkast) en granieten afgewerkt
aanrechtblad. Royale slaapkamer met 2e toegang tot het balkon. Nette badkamer welke
is voorzien van douchecabine, wastafel in meubel, toilet en een aansluiting voor de
wasmachine.
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In de onderbouw is een eigen berging aanwezig. In het complex is een huismeester aanwezig. De VVE is actief en zorgt voor de waterlevering, verrekening verwarmingskosten
per appartement, het onderhoud en de schoonmaak algemene ruimtes.

Bijzonderheden:

- Actieve VVE van € 318,- per maand (incl water).
- Voorschot stookkosten € 61,50 en huur boiler is €13,75 per maand.
- Snelle oplevering is mogelijk
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Kadaster

tuinaanleg/bestrating				X

Uittreksel uit de kadastrale kaart:
Kadastrale gemeente: Leiden
Sectie + perceel: A 5498 (O 3427)

buitenverlichting	X
tuinhuisje/buitenberging				X
tuinbank				X
brievenbus	X

Kadastrale kaart

Uw referentie: dr5

(voordeur-)bel	X
veiligheidssloten	X
alarminstallatie				X
rolluiken/zonwering buiten achter	X
jaloezieën/lamellen binnen				X
rolgordijnen				X
gordijnrails	X
gordijnen	X
vitrage				X
vloerbedekking/linoleum				X
parketvloer/kurkvloer/laminaat	X
open haard met toebehoren				X
warmwatervoorziening/CV	X
- close-in boiler	X
- (klok-)thermostaat	X
- kachels				X
isolatievoorzieningen te weten
- voorzetramen				X
keuken met toebehoren, te weten
- keukenblok+kastjes	X

Deze kaart is noordgericht
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25

- keukenblokverlichting				X

Schaal 1: 1000

Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Leiden
O
3427

- (inbouw)apparatuur excl wasmachine en droger)	X

Bebouwing
Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 14 september 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

- inb.verl./dimmers/..	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.

opbouwverlichting		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.

Sanitaire voorzieningen:
wastafels aantal..	X
badkamer accessoires	X
toiletaccessoires	X
sauna met toebehoren				X
veiligheidsschakelaar wasautomaat				X
(huis)telefoontoestellen				X
linnenkast slaapkamer	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.

