TE KOOP

VIJF MEIPLEIN 46
LEIDEN
VRAAGPRIJS € 275.000 K.K.

KENMERKEN

OMSCHRIJVING
Bent u op zoek naar een ruim en ideaal gelegen appartement voorzien van twee slaapkamers, ruime
keuken met luxe uitstraling en badkamer? Kom dan eens binnenkijken aan Vijf Meiplein 46 in Leiden!

Overdracht
Vraagprijs

€ 275.000 k.k.

Aanvaarding

In overleg

Bouw
Soort appartement

Portiekflat (appartement)

Bouwvorm

Bestaande bouw

Bouwjaar

1958

Soort dak

Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking

Oppervlakten en inhoud
Woonoppervlakte

63 m²

Gebouwgebonden buitenruimte

8 m²

Externe bergruimte

6 m²

Inhoud

210 m³

Indeling
Aantal kamers

3 kamers (2 slaapkamers)

Aantal badkamers

1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen

Douche, wasmachineaansluiting, wastafel en zitbad

Aantal woonlagen

3 woonlagen

Gelegen op

3e woonlaag

Voorzieningen

Buitenzonwering, tv kabel en natuurlijke ventilatie

Energie
Energielabel

G

Isolatie

HR++-glas

Verwarming

Gashaard

Warm water

Gasboiler eigendom

Buitenruimte
Ligging

In centrum en vrij uitzicht

Balkon / dakterras

Balkon aanwezig

Parkeergelegenheid
Soort parkeergelegenheid

Betaald parkeren

Zeer centraal gelegen 3-kamerappartement met ruim en zonnig balkon op de 3e woonlaag van een
kleinschalig appartementencomplex. Op de begane grond treft u een ruime berging aan. Het Vijf Meiplein is
de afgelopen jaren gemoderniseerd tot winkelcentrum De Luifelbaan; hier vindt u alle winkels voor uw
dagelijkse boodschappen. Diverse uitvalswegen (N206 richting het strand en de A44/A4 richting Den Haag
en Amsterdam) zijn gelegen in de directe omgeving. De historische en gezellige Leidse binnenstad bereikt
u binnen 10 minuten fietsen. Een bushalte bevindt zich op 200 meter.
Indeling:
Begane grond:
Gezamenlijke entree met brievenbussen, bellentableau, trappenhuis en toegang tot de eigen berging in de
onderbouw. Er is tevens een ingang/uitgang aan de achterzijde van het complex waar meerdere
parkeerplaatsen zijn gerealiseerd.
Derde verdieping:
Entree, hal met intercom, meterkast, inbouw(provisie)kast en separaat toilet. Aan de linkerzijde treft u de
moderne keuken met diverse inbouwapparatuur, waaronder een oven, magnetron, gasfornuis, afzuigkap
en vaatwasser. Via de keuken heeft u toegang tot het zonnige balkon. De badkamer is voorzien van een
zitbad, douche, wastafelcombinatie en opstelplaats voor de wasmachine. Aan de rechterzijde van de hal
bevindt zich een ruime slaapkamer. De lichte woonkamer is voorzien van een grote raampartij en gashaard
met aansluitend een tweede slaapkamer met veel lichtinval en inbouwkasten. Via een riante schuifpui kunt
u het op het zuiden gelegen balkon betreden.
Bijzonderheden:
- 2 slaapkamers;
- Riant balkon op het zuiden;
- Energielabel G;
- Het gebouw beschikt niet over een lift;
- Het appartement is voorzien van kunststof kozijnen met dubbele beglazing (HR++ glas);
- De maandelijkse bijdrage aan de VvE bedraagt € 141,36 per maand;
- Gebruiksoppervlakte Wonen (woonoppervlakte): ca. 63 m²;
- Gebruiksoppervlakte Externe bergruimte: ca. 6 m² (berging/schuur);
- Gebruiksoppervlakte Gebouwgebonden buitenruimte: ca. 8 m² (balkon);
- Gewenste oplevering medio juli.
Deze aanbieding is vrijblijvend en hier kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

PLATTEGROND

OVER ONS
Koningin Astrid Boulevard | Afrit 2 | 2202 BD | Noordwijk
+31 (0)71 785 48 44 | info@makelaarsaanzee.nl | www.makelaarsaanzee.nl

Makelaars aan Zee (gevestigd in Noordwijk) is een full-servicedienstverlener op het gebied van woning- en
bedrijfsmakelaardij, beleggingen, beheer en taxaties in de regio Duin- en Bollenstreek, Den Haag,
Haarlemmermeer en Leiden.
Wij begeleiden onze klanten – particulieren, (particuliere)beleggers en eigenaar-/gebruikers, van klein tot
groot – bij het beheren, verkopen, kopen, verhuren en huren van uiteenlopend vastgoed; van woningen,
bedrijfsruimten en kantoren tot winkels en bouwkavels.
Onze makelaars zijn volledig op de hoogte van alle actualiteiten, wet- en regelgeving, ontwikkelingen en
trends in de vastgoedsector. Daarnaast maken wij gebruik van de meest moderne marketingtools en
technieken om uw object(en) zo goed mogelijk te presenteren in de markt.
Wilt u meer over ons weten? Bel of e-mail ons.

PLATTEGROND

KADASTER

LOCATIE OP DE KAART

INTERESSE IN DEZE WONING?
NEEM CONTACT OP MET ONS KANTOOR
Koningin Astrid Boulevard | Afrit 2 | 2202 BD | Noordwijk
+31 (0)71 785 48 44 | info@makelaarsaanzee.nl | www.makelaarsaanzee.nl

