Levendaal 129 a
Leiden

Levendaal 129 a - Leiden

Soort woning	:	Appartement
Bouwtype	:	Bestaande bouw
Status	:	Te koop
Bouwjaar	:	1750
Ligging	:	Centrum
Woonopp.	:	79 m²
Inhoud	:	284 m³
Totaal aantal kamers	:	2
Aantal slaapkamers	:	1

Vraagprijs	: € 325.000,- k.k.
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Levendaal 129 a - Leiden

Altijd op zoek naar een gaaf en modern 2 kamer appartement (dubbele bovenwoning) in
het centrum van Leiden? Riante woonkamer, moderne keuken en luxe badkamer. Goed
geïsoleerd, nieuwe kozijnen en heel goed onderhouden. Dat is hoe dit huis kan worden
omschreven. In 2020 is de badkamer nog vernieuwd en u zal verrast zijn van de ruimte en
het licht in dit huis.

Natuurlijk alle voordelen van de stad binnen handbereik, maar ook binnen 10 minuten is
de snelweg bereikbaar.
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Entree woning, gang met de meterkast en de trap naar de 1e etage.

Fijne hal voor de jassen en gelijk de toegang naar het grote toilet met een fontein. Op naar
de woonkamer. Helemaal van nu, maar toch de authentiek uitstraling. Veel licht door de
hoge plafonds en ramen, een leuke schouw en heel strak afgewerkt. Er is zoveel ruimte
aanwezig dat u hier absoluut verrast zal zijn. De eettafel is nu voor 6 personen, maar een
grotere tafel is “gewoon” mogelijk. Aan de voorzijde een ruime zitgelegenheid met leuk
uitzicht over het Levendaal.

In het verleden zijn de kozijnen bijna allemaal een keer vervangen. Dubbel glas dus (HR+)
en voor zijn bouwjaar, zeer goed geïsoleerd. Komt ook door de voorzetwanden en gedeeltelijke dakisolatie.
Op naar de keuken. Gelegen op de uitbouw van de benedenburen, modern, en voorzien
van apparatuur. Er is een koelkast, een keramische kookplaat, een afzuigkap, een oven en
veel kastruimte. Mogelijkheid voor het plaatsen van een losse vaatwasser.
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Wij ervaren vooral de fijne sfeer, zijn authentieke karakter, en de ruimte als een heel groot
pluspunt. Op naar de 2e etage. Wat een ruimte ook hier weer. Nu ingedeeld in één slaapkamer, een luxe en moderne badkamer, een bergruimte en een stookruimte met de cv
opstelling.
De slaapkamer is echt groot. Voorzien van dakisolatie en zeer fijn afgewerkt. En dan de
badkamer..... luxe, modern en gewoon helemaal van nu. Logisch ook, deze is in 2020
geplaatst en voorzien van een inloopdouche, een toilet, een wastafel met meubel en de
wma . Dit heeft verder geen uitleg nodig.

De stookruimte en de berging links zijn ideaal voor de jaarlijkse spullen. Eventueel een
vliering maken hoort ook tot de mogelijkheden.

Kortom, wilt u in het centrum wonen, helemaal niks verbouwen, maar direct wonen? Dan
is Levendaal 129a helemaal uw huis
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Bijzonderheden:
- VVE is actief (gemeenschappelijke opstalverzekering), onderhoud wordt in overleg gedaan
- Oplevering kan ca. 1 april 2021
- Intern en extern goed onderhouden en afgewerkt
- In het verleden nieuwe kozijnen, goten en isolatie aangebracht
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Kadaster

tuinaanleg/bestrating				X

Uittreksel uit de kadastrale kaart:
Kadastrale gemeente: Leiden
Sectie + perceel: D 2119 (D 568)

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	X
gordijnrails	X
gordijnen	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
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- keukenblokverlichting				X

Schaal 1: 500

Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Leiden
D
568

- (inbouw)apparatuur (excl. Wasmachine)	X

Bebouwing
Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 17 december 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
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.

