
DR. LEIJDSSTRAAT 90, HAARLEM

€ 500.000 k.k.

www.drleijdsstraat90.nl



Dr. Leijdsstraat 90, Haarlem

Ruime eengezinswoning met maar liefst vier slaapkamers, zonnige achtertuin van circa 8 meter diep op het
zuiden en fijn gelegen aan een plein met diverse speeltoestellen en dus geen directe overburen.

De hoge plafonds zorgen voor een ruimtelijk gevoel en daarnaast zijn er diverse karakteristieke kenmerken te
vinden die bijdragen aan een gezellige sfeer, zoals trapleuning met sierspijlen, tussendeur met glas in lood en
plafondsierlijsten. De woning verkeerd in goede staat van onderhoud en is zo te betrekken.
Het dakterras op de tweede verdieping is gelegen op het zuiden en is vroeg in het jaar al een fijne plek om
van de zon te kunnen genieten.

Gelegen in een kindvriendelijke buurt met een speeltuin om de hoek, diverse basisscholen in de omgeving en
nabij winkelstraat "De Cronjé" en op 5 fiets minuten van het station.

Indeling:

Begane grond:
Entree met meterkast (8 groepen), hal met Portugese tegels, toilet met fontein, woonkamer met erker, houten
vloer en openslaande deuren naar de tuin, open keuken met oven, inductie vierpits kookplaat, afzuigkap,
magnetron en vrijstaande grote koelkast.

Eerste verdieping:
Overloop met toegang tot alle vertrekken, slaapkamer aan de voorzijde met openslaande deuren naar het
balkon (ca. 14 m²), tweede slaapkamer aan de voorzijde met vaste kast (ca. 7 m²) en derde slaapkamer aan
de achterzijde met zonwering (ca. 12 m²). Badkamer met wastafelmeubel, toilet, hoekbad en inloopdouche.

Tweede verdieping:
Voorzolder met cv-installatie, aansluiting voor wasmachine en wasmachinedroger, vierde slaapkamer (ca. 21
m²) met wastafel en voorzien van laminaat met schuifpui naar zonnig terras op het zuiden van ca. 14 m².

Bijzonderheden:
- Woonoppervlakte ca. 121 m²;
- Inhoud ca. 454 m³;
- Tuin op het zuiden;
- Zonnig dakterras ca. 14 m²;
- Vier slaapkamers;
- 5 zonnepanelen;
- Fundering op houten palen (klasse2);
- Zonwering aan de achterzijde;
- Bouwkundig rapport aanwezig;
- Aanvaarding in overleg.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid 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.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 500.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1910

Soort dak Samengesteld dak bedekt met bitumineuze
dakbedekking en pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 121 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 16 m2

Externe Bergruimte 5 m2

Perceeloppervlakte 100 m2

Inhoud 454 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 dubbele wastafel, 1 inloopdouche, 1 ligbad en 1
toilet

Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Schuifpui en zonnepanelen

Energie

Definitief energielabel D
Isolatie Dakisolatie en dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Bosch HRC gas gestookt uit 2007,
eigendom

Kadastrale gegevens

Schoten B 3612
Oppervlakte 100 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In woonwijk en vrij uitzicht
Tuin Achtertuin en zonneterras
Achtertuin 33 m2 (8m diep en 5.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuiden
Balkon/dakterras Dakterras aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Dr. Leijdsstraat 90, Haarlem



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Plattegrond







Kadastrale kaart



Lijst van zaken




















