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Omschrijving
TE KOOP/TE HUUR
Hooglandse Kerkgracht 42 te Leiden (2312 HV)

ALGEMEEN
Bijzonder fraai gerestaureerd Rijksmonument gelegen op een van de mooiste plekjes van Leiden. Dit 
begerenswaardige Rijksmonument is gebouwd in de 17e eeuw en is ongeveer 9 jaar geleden volledig 
gerenoveerd, wat een unieke combinatie van historie en modern design heeft opgeleverd.
Noemenswaardig zijn onder meer de rijk gedetailleerde houten pui, muurschilderingen, waterkelder, gewelf 
kelder, marmeren schouwen, kook schouw, 5 meter hoge kantoor/winkelruimte met schitterende galerij/vide 
en eiken balklaag, eiken trappen en vloeren, diverse balklagen, fraaie houten kapconstructie, uitgebreide en 
gedetailleerde verlichting, het zeer ruime dakterras op de eerste verdieping met uitzicht op het naastgelegen 
Mierennesthofje en de Hooglandse Kerk en niet te vergeten de eigen parkeervoorziening voor twee auto's 
met achteringang via de Middelweg.

Dit representatieve pand heeft zowel een woonbestemming als kantoorbestemming en is momenteel in 
gebruik als kantoorruimte. Het is voor de huidige eigenaar volledig vanaf casco gerestaureerd van 2008 t/m 
2010 waarbij kosten nog moeite gespaard zijn. Meterkast, elektra, bekabeling, water, gas, riolering, 
ventilatie, rookgas afvoeren, schoorstenen, hemelwater afvoeren en verlichting zijn daarbij volledig 
vernieuwd en de gerestaureerde houten dakconstructie is voorzien van dakbeschot, isolatie en nieuw lood 
en zinkwerk.
Er zijn nieuwe zandcement vloeren met vloerverwarming op de begane grond, nieuwe zwevende 
brandvertragende massief eiken gespijkerde vloeren op de eerste verdieping en nieuwe massief eiken 
vloeren op de tweede verdieping.

BEREIKBAARHEID
Het geheel is per eigen vervoer goed bereikbaar. Bereikbaarheid per openbaar vervoer is eveneens goed te 
noemen.
Rijksweg A4 en A44 liggen op ongeveer 10 minuten rij afstand.

LOCATIE / LIGGING 
Het getaxeerde onroerend goed is gelegen op een karakteristieke locatie in het historische centrum van 
Leiden. De straat in de wijk Pancrast-West loopt tussen de Oude Rijn vanaf de Kerkbrug zuidelijk richting de 
Hooglandse Kerk. In deze straat bevinden zich verschillende Rijksmonumenten en bovendien is de straat 
zelf gekenmerkt als beschermd stadsgezicht.
?
OPPERVLAKTE / INDELING
De kantoorruimte heeft in totaal een oppervlakte van ca. 381 m². Het onroerend goed is als volgt ingedeeld:

Kelder 14 m²
Begane grond 145 m²
Galerij/vide 39 m²
Eerste verdieping 100 m²
Tweede verdieping 83 m²
Dakterras 37 m²
Terrein oppervlakte 170 m²
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Begane grond: 
Entree via fraaie glazen pui, grote werkruimte (voormalige winkelruimte) met hoog plafond van wel 5 meter. 
Via de trap is de galerij en werkruimte in de vide bereikbaar. Vergaderruimte in de opkamer met marmeren 
schouw, vakwerkmuur en doorkijk naar de gewelf kelder via de glazen strook in de vloer. 
Via de dubbele deuren komen we in de kantine/keuken met keukenblok en aansluitend de hal met dubbele 
toiletgroep.
De entree aan de achterzijde geeft toegang tot een hal met trapopgang naar 1e etage en zicht op de 
historische waterkelder via de glazen strook in de vloer. Via de lange gang kom je aan de voorzijde weer in 
de werkruimte en is ook de toegang naar de half verdiepte gewelf kelder.
De gehele begane grondvloer is voorzien van een moderne gietvloer met vloerverwarming, gestucte 
wanden en fraaie inbouwspots.

Eerste etage:
Overloop, moderne toiletruimte, grote kamer aan de achterzijde met keukenblok, zandstenen schouw en 
gasgestookte haard, keukenblok en glazen pui naar het ruime dakterras van circa … m2
Aan de voorzijde ligt de grote (woon)kamer met originele muurschilderingen en schouw. Deze kamer heeft 
een magnifiek uitzicht over de Hooglandse Kerkgracht.
De gehele eerste etage beschikt over zware eiken vloeren, gestucte wanden en spots.

Tweede etage:
Trapopgang naar de bovenste etage alwaar de fraaie houten kapconstructie mooi zichtbaar is. Hier vinden 
we een grote open ruimte verdeeld over twee niveau's met van alle zijden fraaie lichtinval middels de 
dakkapellen alsmede nieuwe kozijnen aan achterzijde. Er zijn diverse inbouwkasten (o.a. met een kast voor 
de opstelling van wasmachine en droger), moderne schouw met gas openhaard en de moderne badkamer 
met dubbele wastafel, douche en toilet. Op deze etage is het goed mogelijk meerdere (slaap)kamers te 
realiseren.
De tweede etage beschikt onder andere over massief eiken vloeren, moderne verlichting en een kleine 
pantry.

PARKEERMOGELIJKHEDEN
Op eigen terrein bevinden zich 2 parkeerplaatsen.
Betaald parkeren op openbaar terrein in de directe omgeving.
Op loopafstand zijn een tweetal parkeergarages gelegen, waaronder de nieuwe parkeergarage onder de 
Garenmarkt.
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OPLEVERINGSNIVEAU
Het pand heeft een gevel met rechte kroonlijst en pilasters. De gevel vormt een geheel met nr 44. 
(monumentnummer 24916). Het is gebouwd in de 1e helft van de 17e eeuw en maakt deel uit van een 
gesloten gevelwand. Het pand heeft ensemblewaarde als een karakteristiek onderdeel van een gesloten 
gevelwand in het beschermde stadsgezicht. 
De winkelpui is omstreeks 1885 geplaatst in de gevel van dit zeventiende eeuwse, waarschijnlijk als 
woonhuis gebouwde pand. Het betreft een voor de bouwtijd typerende, rijk gedetailleerde pui met de 
kenmerken van het Eclecticisme en het representatieve karakter van de negentiende eeuwse 
winkelarchitectuur. Het is een hoge, symmetrische, in hout opgetrokken winkelpui boven een natuurstenen 
plint. Deels gebouchardeerde hardstenen plint met profiel en risalerende eindstukken, die fungeren als 
aanzet voor de pilasters. Gecanneleerde hoekpilasters met cartouches met rolwerk in de onderste geleding. 
De eveneens gecanneleerde pilasters aan weerszijden van de deur voorzien van spaarveldjes. 
Pilasterbekroningen in de vorm van composietkapiteeltjes. Diepliggende tweeruits etalagevensters met 
geprofileerde kozijnen. Bovenzijde van de bovenramen en het bovenlicht van de deur in de vorm van een 
gedrukte keperboog met sluitstukjes en voluten in de bovenhoeken. De zwikken tussen de keperboog en de 
getordeerde onderkant van de sterk geprofileerde kroonlijsten zijn ingevuld met ijzeren krullen. Kroonlijst 
met schelpmotieven en kuifjes boven het midden van de vensters en consoles met festoenen boven de 
kapitelen. 
Onder de verkropte bovenrand van de kroonlijst een eierlijst. Pilasters bekroond door gebogen frontons met 
rozet. Entree met oorspronkelijke negentiende eeuwse deur onder een geprofileerd kalf met huisnummer 42 
tussen een schelpdecoratie en een convexe welving. Vorm en omlijsting van bovenlicht vergelijkbaar met 
die van de etalageramen maar met een sterkere - onder een kuifje liggende- knik in de keperboog. 
Bekroning boven het entablement in de vorm van een gebogen fronton met in de boogtrommel een invulling 
van barokke, florale decoraties en een heraldisch schild met twee gekruiste sleutels (stadswapen van 
Leiden). Deur met profiellijst rondom het deurvenster, snijwerk met rozet aan de onderkant van de deur en 
een aedicula-achtige versiering met eierlijst en driehoekig fronton aan de bovenkant. Driehoekige 
diamantkoppen in de zwikken boven dit fronton. De winkelpui heeft algemene cultuurhistorische waarde als 
een goed voorbeeld van een ontwikkelingsfase in de winkelarchitectuur. Het is van algemeen 
architectuurhistorische belang als een rijk gedetailleerd, vrijwel gaaf specimen van negentiende eeuwse 
winkelarchitectuur met de specifieke stylistische kenmerken van de tijd waarin het is gebouwd. De pui is 
bovendien van belang vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid.

OVERNAMESOM
Niet van toepassing

KOOPSOM
€ 2.275.000,-- k.k.
?
HUURPRIJS
€ 75.000,-- per jaar.

SERVICEKOSTEN
Niet van toepassing
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OMZETBELASTING
Verhuur; Verhuurder wenst te opteren voor een met BTW belaste verhuur. Indien niet geopteerd kan 
worden voor 
een met BTW belaste verhuur, zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Verkoop; Het betreft hier een niet met BTW belaste verkoop.

HUURTERMIJN
5 jaar + telkens 5 optiejaren.

HUURPRIJSBETALING
De betaling van de huur, eventuele servicekosten en de eventueel verschuldigde omzetbelasting vindt elke 
3 maanden bij vooruitbetaling plaats.

ZEKERHEIDSTELLING
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of een waarborgsom 
storten ter grootte van (minimaal) 3 maanden huur en eventuele servicekosten, alsmede de hierover 
verschuldigde omzetbelasting.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van 
het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), 
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomst conform het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals 
gehanteerd door de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM).

AANVAARDING
In overleg met verkoper / verhuurder.

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: I
Nummer: 2825 (gedeeltelijk)
Oppervlakte ca. 170 m²

BIJZONDERHEDEN
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
Voor meer informatie zie ook www.hooglandsekerkgracht42.nl
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OVERIG
Bezichtigingen uitsluitend op een daartoe afgesproken tijdstip met Basis Bedrijfshuisvesting B.V.

Collegiaal met: Proper Makelaardij

LOCATIE / VOORZIENINGEN 
Restaurant 
Op minder dan 500 m

Winkel voorziening
Op minder dan 500 m

Snelwegafrit 
Op 2000 m tot 3000 m

Afstand tot NS Station 
Op 2000 m tot 3000 m

Bushalte 
Op minder dan 500 m
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Plattegrond
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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.
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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.

Hooglandse Kerkgracht 42 - 2312 HV Leiden

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.


