
Kanaalweg 22, LEIDEN

VRAAGPRIJS: € 465.000,- K.K.
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Karakteristieke jaren 50 eengezinswoning
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Ruime en karakteristieke jaren ’50 eengezinswoning op gewilde 
locatie; een perfecte kluswoning.

Wil jij graag wonen in de geliefde Burgermeesters / 
Professorenwijk, aan de rand van het centrum van Leiden 
en wil je graag je woning geheel naar eigen smaak en inzicht 
verbouwen? Dan is dit de ideale woning voor jou. Deze 
karakteristieke jaren ’50 tussenwoning is prachtig gelegen met 
uitzicht over het Rijn Schiekanaal aan de voorzijde en met een 
fijne en zonnige achtertuin (met achterom) op het westen. 

De ligging aan een ventweg, een brede groenstrook en het 
kanaal geven aan de voorzijde vrij uitzicht op de voorbijvarende 
boten.  En dat allemaal op loop- en fietsafstand van alle 
wenselijke faciliteiten: sportclubs, scholen, park en het 
historische centrum van Leiden liggen bijna letterlijk 
om de hoek. De directe nabijheid van treinstation Leiden 
Lammenschans en uitvalswegen naar de A4 maken 
Amsterdam, Luchthaven Schiphol en de rest van de Randstad 
zeer gemakkelijk bereikbaar.



04

Indeling van de woning:  
Hal met meterkast, gang, toilet, deur naar 
keldertje. Grote en lichte woon- en eetkamer en-
suite (ruim 50 m2) met een erker aan de voorzijde 
en diverse vaste kasten. De keuken ligt aan de 
achterzijde en dient vernieuwd te worden. In de 
keuken bevindt zich de CV-opstelling.

Eerste verdieping: overloop, toilet. Eenvoudige 
badkamer aan achterzijde. Twee zeer ruime 
slaapkamers waarvan 1 met een deur naar het 
balkon aan de achterzijde. Aan de voorzijde 
bevindt zich de derde (kleinere) slaapkamer.

Tweede verdieping: overloop met veel bergruime 
en enkele vaste kasten. Twee ruime slaapkamers. 

Een luik geeft toegang tot de bergzolder.

De tuin is thans geheel  betegeld. Achter in de tuin 
bevindt zich een ruime stenen schuur van ruim 9 
m2, een kleine overkapping en een poort naar het 
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- Woonoppervlakte: 140 m2

- Overige inpandige ruimte (kelder en zolder): 16 m2

- De woning dient gerenoveerd te worden

- De zgn. “niet bewoners clausule” is van toepassing

- De zgn. “as is, where is” clausule is van toepassing

Type woning: tussenwoning 
Bouwjaar: 1957 
Inhoud: ca. 558 m3 
Woonopp.: ca. 140 m2 
Perceelgrootte: 159 m2 
Aanvaarding: In overleg

Vraagprijs:
€ 465.000,- K.K.
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Blijft achter Gaat mee Ter overname N.v.t.

Verlichting, te weten:    

(Losse)kasten, legplanken, te weten:    

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:    

Vloerdecoratie, te weten:    

Designradiator(en)    

--spiegelwanden    

--schilderij ophangsysteem    

Keukenblok (met bovenkasten)    

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:    

Toilet met de volgende toebehoren:    

Badkamer met de volgende toebehoren:    

Brievenbus    

(Voordeur)bel    

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie    

CV met toebehoren    

Warmwatervoorziening, te weten:    

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten:    

Tuin Inrichting    

Buitenverlichting    

Tuinhuis/buitenberging    

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging    

Overig    

- er is geen originele lijst van zaken aanwezig    
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Wim Graal Colinda Nijgh Camilla Kerkhof Michiel de Jong 



DÉ SPECIALIST IN HET HOGERE SEGMENT

Graal Makelaardij
Rapenburg 4 | 2311 EV Leiden | 071 - 516 1000 | 06 - 4119 4201
info@graalmakelaardij.nl | www.graalmakelaardij.nl




