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Omschrijving
Roomburgerlaan 18, 18a t/m 18c en Kanaalstraat 71 t/m 75 te Leiden (2313 PS)

Het te verkopen object betreft een voormalige buurtsupermarkt op de begane grond, alsmede twee
bovengelegen appartementen op de eerste- en tweede verdieping. Het geheel is recent verbouwd tot een
zevental hoogwaardige en zelfstandige wooneenheden (vijf tweekamer appartementen en twee studio's).
De woningen beschikken over een hoogwaardig opleveringsniveau en zijn onder andere voorzien van een
eiken parketvloer, elektrisch bedienbare daklichten (appartementen begane grond), gemeenschappelijk of
privé buitenruimte (tuin of balkon), hoogwaardige badkamers en keukens (inclusief vaatwassers, inductie en
combi ovens). De totale huur (exclusief kosten gas, water en elektra) bedraagt thans € 89.478,12,-- per jaar.

Bouwjaar 1958. In 2020 is het geheel volledig gerenoveerd door Aannemersbedrijf C.J. de Boer uit
Zoeterwoude.

LOCATIE / LIGGING
Het onroerend goed is gelegen aan de rand van de Burgemeesters- en Professorenwijk te Leiden. De
omliggende bebouwing bestaat uit voornamelijk woningen. Het betreft een zeer gewilde woonwijk, met
diverse scholen, kinderdagverblijven en sportverenigingen. Daarnaast ligt de binnenstad van Leiden op
loopafstand.

OPPERVLAKTE / INDELING
Het pand heeft in totaal een oppervlakte van ca. 305 m² en is als volgt ingedeeld:

Begane grond: Kanaalstraat 71 (appartement) ca. 45 m²
Begane grond: Kanaalstraat 73 (appartement) ca. 45 m²
Begane grond: Kanaalstraat 75 (appartement) ca. 50 m²
Begane grond: Roomburgerlaan 18a (appartement) ca. 50 m²
Begane grond: Roomburgerlaan 18b (appartement) ca. 50 m²
1e verdieping: Roomburgerlaan 18 (studio) ca. 35 m²
2e verdieping: Roomburgerlaan 18c (studio) ca. 30 m²

PARKEERMOGELIJKHEDEN
Betaald parkeren op openbaar terrein in de directe omgeving.

OPLEVERINGSNIVEAU
In de huidige staat (as is where is).

KOOPSOM
€ 1.600.000,-- k.k.

OMZETBELASTING
Het betreft hier een niet met BTW belaste verkoop.

AANVAARDING
In overleg met verkoper.
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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.



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: Q
Nummer: 1657 A1 en A2

BIJZONDERHEDEN
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
Huurcontracten en het huuroverzicht zijn op aanvraag beschikbaar.

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 2000 m tot 3000 m

Afstand tot NS Station
Op 1.500 m tot 2000 m

Bushalte
Op minder dan 500 m
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