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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:


Gebouw gebonden buiten ruimte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:

1968


eengezinswoning


6


414 m³


118 m²


151 m²


-


-


8 m²


c.v.-ketel


dakisolatie, muurisolatie, dubbel glas



Omschrijving
Van Poelgeeststraat 45 Leiderdorp




Op gunstige en rustige locatie in kindvriendelijke straat, maar centraal in Leiderdorp gelegen goed 
onderhouden, gemoderniseerde, lichte en ruime 6 kamers tellende eengezinswoning. Ruime 
voortuin en keurig onderhouden achtertuin, gunstig op de zon gelegen (zuidwesten/middag 
avond zon), stenen berging en achterom.




Centraal in Leiderdorp gelegen op steenworp afstand van winkelcentrum Santhorst, diverse 
basisscholen, Park de Houtkamp met restaurant en kinderboerderij, openbaar vervoer en 
sportfaciliteiten. Het centrum van Leiden is op circa 15 minuten fietsafstand en nabij uitvalswegen 
als A4 Amsterdam/Schiphol - Den Haag en N11 Utrecht - Gouda - Alphen aan den Rijn. 
Leiderdorp is gelegen aan de rand van het Groene Hart met fiets - en wandelpaden.




Indeling:

Entree, gang met meterkast (moderne groepenkast) met laminaatvloer, trapkast en modern toilet 
met fontein. Ruime woonkamer (circa 7.95 x 3.58 gedeeltelijk 3.12 m) met moderne laminaat 
vloer, stuc werk wanden en plafond, openslaande deuren naar achtertuin. Moderne half open 
keuken met dubbele opstelling voorzien van apparatuur (Siemens) o.a. stoomoven, oven, 
vaatwasser, kookplaat, koelkast/vriezer en tweemaal warmhoud lade.




1e etage:

Overloop, 3 ruime slaapkamers (afmetingen circa 3.6 x 3.58, 4.27 x 3.13 en 3.16 x 2.50 m) v.v. 
kunststof kozijnen, waarvan twee met laminaatvloer en een met parketvloer. Ruime nette 
badkamer met ligbad, vrijdragend toilet en dubbel wastafelmeubel.




2de etage:

Overloop met velux dakraam, CV opstelling en wasmachine aansluiting. Royale zolder (circa 5.85 
x 3.57/2.71 m.) slaapkamer met dakkapel en dakraam, laminaatvloer, kastenwand en hoog 
plafond. Tweede werk/hobby kamer (circa 2.16 x 2.40 m).




Algemeen:

HR combiketel Remeha 2020

Woonoppervlakte circa 118 m2

Grondoppervlakte circa 151 m2

Prettige bijna vierkante berging circa 2.90 x 2.88 m

Muur en dakisolatie, alsmede dubbele beglazing

Gedeeltelijk kunststof kozijnen

Elektrisch bedienbare zonweringen

Uitgebreide elektra met extra stopcontacten

Dakgoten circa 4 jaar oud

Oplevering in overleg




---------------




English text

In a nice and quiet location but centrally located in Leiderdorp, well-maintained, modernized, 
bright and spacious 6-room family house. Spacious front garden and backyard conveniently 
located on the sun (southwest / afternoon evening sun), stone shed and back.




Centrally located in Leiderdorp, a stone's throw from the Santhorst shopping center, various 
primary schools, Park de Houtkamp with restaurant and petting zoo, public transport and sports 
facilities. The center of Leiden is approximately 15 minutes by bike and near roads such as A4 
Amsterdam/Schiphol - The Hague and N11 Utrecht - Gouda - Alphen aan den Rijn. Leiderdorp is 
Amsterdam/Schiphol - The Hague and N11 Utrecht - Gouda - Alphen aan den Rijn. Leiderdorp is 



located on the edge of the Green Heart with cycling and walking paths.



Layout:

Entrance, hallway with meter cupboard (modern group cupboard) with laminate flooring, stair 
cupboard and modern toilet with fountain. Spacious living room (approximately 7.95 x 3.58 partly 
3.12 m) with modern laminate flooring, stucco walls and ceiling, patio doors to backyard. Modern 
semi-open kitchen with double arrangement with appliances including steam oven, oven, 
dishwasher, hob, fridge/freezer.




1st floor:

Landing, 3 spacious bedrooms (dimensions approximately 3.6 x 3.58, 4.27 x 3.13 and 3.16 x 2.50 
m) with plastic frames, two with laminate flooring and one with parquet floor. Spacious neat 
bathroom with bath, cantilevered toilet and double washbasin.




2nd floor:

Landing with velux skylight, central heating system and washing machine connection. Spacious 
attic (approximately 5.85 x 3.57/2.71 m.) bedroom with dormer window and skylight, laminate 
flooring, closet wall and high ceiling. Second work/hobby room (approximately 2.16 x 2.40 m).




General:

HR combi boiler Remeha 2020

Living area approximately 118 m2

Ground area approximately 151 m2

Pleasant almost square storage room approximately 2.90 x 2.88 m

Wall and roof insulation, as well as double glazing

Partly plastic frames

Electrically operated roller shutters

Extensive electricity with extra sockets

Gutters about 4 years old

Delivery in consultation

























Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Stoomoven X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - planchet X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie

X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Zonwering buiten X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) X

 

Lijst van zaken



Oosterschans 1


2352 DG Leiderdorp
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Overige informatie
Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening


van koper.

Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet 
rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de 
particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit 
artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een 
toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende 
koopovereenkomst’.





Toelichtingsclausule Meetinstructie NEN2580

De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige 
manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De 
Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Uitgangspunt blijft altijd; "wat u ziet is wat u 
koopt" en de objectinformatie is van lagere prioriteit.

 



Bij woning ouder dan 10 jaar kunnen de volgende clausules van toepassing zijn:

 



Ouderdomsclausule

Het is koper bekend dat de onroerende zaak meer dan 50 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de 
bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe w oningen. In afwijking van 
artikel 6.3. van deze koopakte komt het geheel of ten dele ontbreken van een of meer eigenschappen van de 
onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de 
zaak aan de overeenkomst voor rekening en risico van koper. Koper is voor ondertekening van deze 
overeenkomst in de gelegenheid gesteld de woning bouwkundig te laten keuren.

 



Asbestclausule

Gezien het bouwjaar van de onroerende zaak kunnen er asbesthoudende stoffen/ materialen aanwezig zijn. 
Indien deze worden verwijderd dienen door koper maatregelen en voorzieningen te worden getroffen die de 
wetgeving voorschrijft. Koper verklaart met deze wetgeving bekend te zijn en aanvaardt alle aansprakelijkheid 
en gevolgen die uit de aanwezigheid van asbest en/of de verwijdering van asbest uit de onroerende zaak kan 
voortvloeien. In afwijking van artikel 6.3. van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of 
ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder 
gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst als gevolg van de 
aanwezigheid van enig asbest in welke samenstelling en/of op welke plaats dan ook voor rekening en risico 

Deze informatie is door ons kantoor met de meeste zorg samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen 

enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de 

gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.


