Heerlijk riant 3-kamer
appartement gelegen
op de eerste etage
Ommedijk 21 te Leiderdorp

Scan mij!
Meer informatie
vind u hier.

Nieuw, nieuwer, nieuwst. Een heerlijk riant 3-kamer
appartement op de eerste etage van een modern
appartementencomplex uit 2012. Het hele
appartement is recent gerenoveerd en is sindsdien
ongebruikt.
Een parkeerplaats is apart over te nemen voor
€25.000,- k.k.
De volgende onderdelen zijn verbouwd;
- Nieuwe moderne keuken inclusief aanpassing in
de indeling (met onder andere; een Cooker en
Amerikaanse koelkast met ijs, crusher en
koudwater)
- Nieuwe moderne badkamer met inloopdouche,
wastafel, closet, handdoekradiator en ingebouwde
speakers geschikt voor Spotify.
- Vernieuwd toilet
- Stuuk- en schilderwerk
- Strakke moderne PVC- vloer (drempelloos
gelegd)
- Vernieuwde inpandige serre
Verder is het appartement vanuit de bouw;
- Voorzien van vloerverwarming en vloerkoeling
middels een warmtepomp (gezamenlijk)
- Voorzien van een warmte terugwin installatie
(WTW)
- Volledig gasloos gebouwd
- Rolstoelvriendelijk
- Voorzien van een externe berging van 6m2
- Voorzien van een fraaie en zonnige gezamenlijke
binnentuin
Het appartement ligt werkelijk op een toplocatie.
Verzorgingshuis ActiVite bevindt zich in een ander
deel van het complex als mede het restaurant van
ActiVite waar bewoners maar ook niet-bewoners
voor een redelijke prijs uitstekend kunnen eten.
Daarnaast beschikt het complex over een huisarts,
fysiotherapie, apotheek, tandarts, kapper en
bloemenwinkel. Voor al uw andere boodschappen
loopt u in minder dan 5 minuten naar de Winkelhof
en voor een gezellige wandeling in 7 minuten naar
de Houtkamp.
Tot slot rijdt u in 5 minuten met de auto naar de
oprit van de A4 richting Amsterdam en Den Haag of
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binnendoor naar het centrum van Leiden.
Indeling:
Via de centrale hal met brievenbussen en
bellentableau bereikt u het appartementen op de
eerste etage per trap of per lift.
Binnen treft u een ruime hal die toegang geeft aan
alle vertrekken in de woning. Aan de voorzijde de
woonkamer met halfopen keuken met diverse
inbouw apparatuur. En nogmaals, alles nieuw en
ongebruikt. Door de doorbraak van een slaapkamer
naar de woonkamer is de woonkamer extra groot
en licht. De geheel vernieuwde inpandige serre
haalt een stukje buiten naar binnen. De ramen
kunnen hier helemaal worden opengeschoven
waardoor een balkon ontstaat dat door de fraaie
schuifdeuren in de koudere of winderige dagen is af
te sluiten middels een schuifdeur.
Aan de achterzijde van het appartement treft u twee
ruime slaapkamers aan weerszijde van de hal.
Tussen de slaapkamer en de woonkamer in bevindt
zich de moderne badkamer, separaat toilet en de
technische ruimte met wasmachineaansluiting en
bergruimte.
Bijzonderheden:
- Woonoppervlak: 102m2
- Bouwjaar: 2012
- VvE kosten: €133,- per maand
- Gestoffeerd opgeleverd (alles wat u ziet blijft
achter)
- Een parkeerplaats is apart over te nemen voor
€25.000,- k.k.
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Plattegrond
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Kenmerken
BOUW:
Soort woning:
Soort bouw:
Bouwjaar:
Woonoppervlakte:
Inhoud:

Galerijflat
Appartement
2012
102 m²
315 m³

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

3
2
1
1

PRIJS
Vraagprijs

€ 400.000 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:
Alle 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
alleen vermeld als deze in de onderhandeling zijn afgesproken.
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Neem contact met ons op
RE/MAX Makelaarsgilde
Onze RE/MAX luchtballon 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 alle onroerend goed vragen en adviezen.
Bent u op zoek naar een organisatie die servicegericht is? RE/MAX ondersteunt u bij elke 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.

Joost Haman
Makelaar o.z.
M 06 14 19 34 40
T 071 51 62 385
E joosthaman@remax.nl

Joost Haman t.h.o.d.n. RE/MAX Premium Makelaars
Levendaal 73 - 75
2311JE LEIDEN
E joosthaman@remax.nl
www.remax.nl/joosthaman
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