
Te koop 

Delftse Jaagpad 8
2324 AA Leiden 

Vrijheidslaan 35, 2321 JR Leiden 
(071) 5 233 277
leiden@basis.nl
www.basis.nl 



Omschrijving
TE KOOP 
Delftse Jaagpad 8 te Leiden (2324 AA)

ALGEMEEN 
Buitenkansje! Gelegen op een toplocatie aan het water op fietsafstand van de bruisende binnenstad van 
Leiden ligt deze multifunctionele 'turn key' kantoorruimte met stijlvolle en luxueuze woonhuis, berging én 
twee eigen parkeerplaatsen. Onderhavig onroerend goed heeft een totale oppervlakte van ca. 280 m². Het 
woonhuis ligt op de eerste en tweede verdieping en is ingericht met een royale, lichte woonkamer, een 
moderne keuken voorzien van alle gemakken, 3 slaapkamers, een prachtige badkamer met rond ligbad en 
dubbele douche, en een royaal dakterras van bijna 65 m². Op de begane grond bevindt zich de grote 
kantoorruimte, die u voor allerlei doeleinden kunt gebruiken. In de aangrenzende garage, die behoort bij de 
hoofdsplitsing van de 7 dijkwoningen en de woontoren heeft u beschikking over twee eigen parkeerplaatsen 
en een berging. 
Bent u op zoek naar een plek waar u wonen en werken kunt combineren? Bel met Basis Bedrijfshuisvesting 
en maak een afspraak voor een vrijblijvende bezichtiging. Dit onroerend goed geeft uw onderneming alle 
ruimte en is als vestigingsadres een absolute meerwaarde op uw visitekaartje. 
Bouwjaar: 2008.

BEREIKBAARHEID 
Ook regionaal gezien ligt onderhavig onroerend goed bijzonder gunstig halverwege Amsterdam en 
Rotterdam. De locatie bevindt zich vlakbij de Europaweg, die rechtstreeks aansluit op afrit 7 (Zoeterwoude-
Dorp) van de A4 en de N11 (Alphen a.d. Rijn – Utrecht). Met de auto is het zo'n 35 kilometer naar 
Rotterdam, veertig kilometer naar Amsterdam en achttien kilometer naar Den Haag. De trein naar 
Rotterdam Centraal doet er slechts 27 minuten over. En zelfs naar Utrecht duurt de reis per trein maar 39 
minuten.

LOCATIE / LIGGING 
Alles 
Kantorenpark 
In woonwijk 
Overig

Liggingskenmerk 
Alles

OPPERVLAKTE / INDELING 
Het onroerend goed heeft in totaal een oppervlakte van ca. 280 m² en is als volgt ingedeeld: 
Begane grond: ca. 130 m² kantoorruimte; 
1e verdieping: ca. 75 m² woonruimte; 
2e verdieping: ca. 75 m² woonruimte.

PARKEERMOGELIJKHEDEN 
Het onroerend goed beschikt over twee eigen parkeerplaatsen in de ondergelegen parkeergarage. 
Vrij parkeren op openbaar terrein.
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Deze vrijblijvende projectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Indien u een aanbieding wenst, kan Basis 
Bedrijfshuisvesting deze, na goedkeuring door de opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen. Aan de samen-stelling van 
deze vrijblijvende projectinformatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Het gebruik ervan geschiedt voor eigen risico. Aan deze 
projectinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Basis Bedrijfshuisvesting aanvaardt geen enkele aansprakelijk-heid voor schade 
als gevolg van de inhoud alsmede het gebruik van deze vrijblijvende projectinformatie.



OPLEVERINGSNIVEAU 
Het onroerend goed wordt opgeleverd in de huidige hoogwaardige staat.

KOOPSOM 
€ 750.000,00 k.k.

SERVICEKOSTEN 
VvE / appartementsrecht: op aanvraag.

OMZETBELASTING 
Het betreft hier een niet met BTW belaste verkoop.

AANVAARDING 
In overleg met verkoper.

COURTAGE 
Mocht door bemiddeling van Basis Bedrijfshuisvesting B.V. een transactie tot stand komen, zult u hiervoor 
geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

KADASTRALE GEGEVENS 
Gemeente: Leiden 
Sectie: O 
Nummer: 5297 A84, A97 & A104

BIJZONDERHEDEN 
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.

OVERIG 
Bezichtigingen uitsluitend op een daartoe afgesproken tijdstip met Basis Bedrijfshuisvesting B.V.

LOCATIE / VOORZIENINGEN 
Restaurant 
Op minder dan 500 m

Winkel voorziening 
Op minder dan 500 m

Snelwegafrit 
Op 1.000 tot 1.500 m

Afstand tot NS Station 
Op 500 m tot 1000 m
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Bushalte 
Op minder dan 500 m
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