
West Havenstraat 9, Leiden

VRAAGPRIJS: € 375.000,- K.K.



Een pareltje!
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Dit voormalige garagepand wordt momenteel volledig gestript 

tot casco en met veel zorg verbouwd tot een fantastische 

woning. Alles wordt vernieuwd vanuit het oogpunt van 

duurzaamheid, waarbij alleen buitenmuren, dakpannen en 

dakbalken origineel blijven. Daarbij heeft de architect gekozen 

voor een bijzonder ontwerp met gebruik van veel glas en 

hoogwaardige materialen. Het gebruik van glas staat hierbij 

centraal: glaspartijen lopen van vloer tot plafond en de 

badkamer wanden zijn ook opgetrokken uit glas. Dit zorgt voor 

veel en bijzondere lichtinval.

Het Havenkwartier kent veel aantrekkingskracht op nieuwe 

bewoners en toeristen. Landmarks zoals de Zijlpoort, de Haven 

en het Singelpark maken het een bijzondere omgeving. De vele 

terrassen aan het water, de rustige straatjes en grachtjes met 

fietsersbruggetjes geven deze wijk een bijna dorps karakter. 

Het is een bruisende wijk vol in ontwikkeling. 
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INDELING

Begane grond

Hal met meterkast, toilet en toegang tot 

woonkamer. Woonkamer met open keuken, 

provisiekast met cv-ketel, patio en trap naar 

eerste etage.

1e etage

Overloop met toegang tot badkamer en twee 

slaapkamers. Voor slaapkamer / werkkamer. 

Achter slaapkamer met inbouwkasten en toegang 

tot zonneterras.

BIJZONDERHEDEN

- in 2020 volledig gerenoveerd en geïsoleerd

- bijzondere en moderne stijlvoering

- hoge glasaccenten met veel lichtinval

- duurzaam verbouwd

- oplevering maart 2021
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Verwarming: vloerverwarming begane grond en radiatoren op 

eerste etage middels CV-ketel

- Electra: volledige installatie conform huidige norm en met 2-

fase stroom

- Isolatie:

* vloer begane grond

* buitenmuren voor- en achterijzde

* dak

* HR++ glas

Type woning: Eengezinswoning

Bouwjaar: 1881

Inhoud: 180 m3

Woonopp.: 63 m2

Perceelgrootte: 39 m2

Aanvaarding: In overleg

Vraagprijs:

€ 375.000,- K.K.
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AFWERKING

- Vloeren: PVC met hout-look
- Wanden: gestuct met accenten 
van de originele gemetselde 
buitenmuren
- Plafonds: gestuct met ingebouwde 
LED-spotjes in keuken en 
badkamer
- WC: PVC vloer met 
vloerverwarming en wandtegels 
met houtpatroon
- Badkamer: turquoise blauwe 
vloer- en wandtegels
- Trap: massief Fraké hout met 
natuurlijk afwerking
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Verwarming: vloerverwarming 
begane grond en radiatoren op 
eerste etage middels CV-ketel

- Electra: volledige installatie 
conform huidige norm en met 2-
fase stroom

- Isolatie:
* vloer begane grond
* buitenmuren voor- en achterijzde
* dak
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014

Wim Graal Colinda Nijgh Michiel de Jong 
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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
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