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> Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 490.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, herenhuis, geschakelde woning, 
splitlevelwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2001

Type dak Platdak

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 180 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 188 m²

Inhoud 690 m³

Oppervlakte externe bergruimte 10 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

10 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 7 (waarvan 5 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 2

 

Tuin



> Kenmerken

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Oriëntering West

Heeft een achterom Ja

Staat Goed onderhouden

 

CV ketel

CV ketel Intergas Kompact HRE

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2013

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Houtkachel

Vloerverwarming (gedeeltelijk)

Heeft een balkon Ja

Heeft een rookkanaal Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft zonwering Ja

Heeft ventilatie Ja

 

Kadastrale gegevens



> Kenmerken

Eigendom Eigen grond



“Kom binnenkijken!”



> Omschrijving
Supergaaf splitlevel herenhuis met een gezellige woonkamer met haard en 
houten visgraatvloer, een woonkeuken, momenteel 4 slaapkamers, een 
atelier en een werkkamer! Gelegen op een van de mooiste plekjes van de 
Leur met vrij uitzicht over het water!







Via het trapje aan de voorzijde kom je bij de statige voordeur. Daarachter 
bevindt zich de entree met garderobe en toilet. Vanuit de entree is er 
toegang tot de woonkamer en met een trapje naar beneden kom je in het 
atelier en de werkkamer.




De sfeervolle woonkamer beschikt over een houtkachel en is afgewerkt met 
een mooie eikenhouten vloer gelegd in visgraatpatroon. Vanuit de 
woonkamer is er een prachtig uitzicht op het water van de Leurse Haven.




Via een klein trapje komen we in de hoger gelegen woonkeuken voorzien 
van een 4-pits gasfornuis, afzuigkap, oven, koelkast, vriezer en de 
aansluitingen voor de vaatwasser. De keuken is uitgebouwd waardoor je 
een grote lichte ruimte hebt om uitgebreid te kokkerellen maar vooral om 
daarna heerlijk (na) te tafelen. De keuken is hier echt het hart van het huis! 
En wil je lekker even buiten zitten met een kopje koffie? Aan de keuken is 
ook nog een terras!




Het atelier en de werkkamer zijn gelegen op de begane grond. Deze 
ruimtes bieden een hoop mogelijkheden voor werken of praktijk aan huis, 
maar kunnen natuurlijk ook prima als slaapkamer in gebruik genomen 
worden. Of wat dacht je van een extra woonkamer of speelkamer? Het is 
hier allemaal mogelijk! De ruimtes zijn allen voorzien van een mooie 
tegelvloer met vloerverwarming en de huidige werkkamer heeft 
openslaande deuren naar de tuin. Op de begane grond is ook een 
bergruimte aanwezig met de opstelplaats voor de wasapparatuur en de cv-
ketel (2013).

















Op de verdieping vinden we 4 slaapkamers, een aparte toiletruimte 
en de badkamer. 




Slaapkamer 1: ca. 4.14m x 3.79m, voorzien van sisal vloerbedekking 
en met toegang tot de loggia.

Slaapkamer 2: ca. 4.03m x 4.14/2.89m, voorzien van sisal 
vloerbedekking en een ruime inbouwkast.

Slaapkamer 3: ca. 4.01m x 2.88m, voorzien van houten vloer.

Slaapkamer 4: ca. 2.30m x 2.88m, voorzien van sisal vloerbedekking 
en met uitzicht op de loggia.




De badkamer beschikt over een inloopdouche, ligbad en dubbele 
wastafel met meubel. In de badkamer is een mooie lichtkoepel 
geplaatst voor een natuurlijke lichtinval.




Tuin:

De stadstuin is fraai aangelegd, beschikt over een achterom en is 
gelegen op het westen. In de tuin is een stenen berging aanwezig, 
voorzien van elektra.




Aan de voorzijde van de woning loopt de Leurse Haven en op 5 
minuten lopen heb je natuurgebied en recreatieplas de 
Westpolderplas. Alle voorzieningen zoals scholen, winkels en horeca 
zijn eveneens op loopafstand.







Algemeen:

Oplevering in overleg

Kozijnen hout

Schilderwerk 2019

CV-ketel 2013

Uitbouw en opbouw 2008

Woonkeuken voorzien van markiezen en balkon

Ouderslaapkamer met loggia

Werkkamer én atelierruimte































































> Plattegrond Begane grond



> Plattegrond Begane grond 3D



> Plattegrond Eerste verdieping



> Plattegrond Eerste verdieping 3D



> Plattegrond Tweede verdieping



> Plattegrond Tweede verdieping 3D



> Plattegrond Berging



> Plattegrond Berging 3D



> Kadaster Ontdek het perceel...

van Jaagpad 41



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”

In de geliefde wijk De Keen, op loopafstand van 
scholen, winkels en de Westpolderplas.



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

Tuinhuis/buitenberging X

Vijver X

Broeikas X

Vlaggenmast X

 

Woning

Alarminstallatie X

Schotel/antenne X

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X

Screens X

Rolluiken/zonwering buiten X

Zonwering binnen X

Vliegenhorren X

Raamdecoratie, te weten

- gordijnrails X

- Gordijnen X

- rolgordijnen X

- Vitrages X

- Jaloezieën / lamellen X

Vloerdecoratie, te weten



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

- Vloerbedekking / linoleum X

- parketvloer/laminaat X

Warmwatervoorziening / CV

- CV met toebehoren X

- Close-in boiler X

- Geiser X

- Thermostaat X

- Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X

- Airconditioning X

- Quooker X

Open haard, houtkachel

- (Voorzet) open haard X

- Allesbrander X

- Kachels X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

- Keukenmeubel X

- (Combi)magnetron X

- Gaskookplaat / keramische plaat / inductie / fornuis X

- Oven X

- Vaatwasser X

- Afzuigkap / schouw X

- Koelkast / vrieskast (inbouw) X

- Wasmachine

- Wasdroger

- Losse koelkast/vriezer X

Verlichting, te weten

- Inbouwverlichting / dimmers X

- Opbouwverlichting X



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

(Losse) kasten, legplanken, te weten

- Losse kast(en) X

- Boeken/legplanken X

- Werkbank in schuur / garage X

- Vast bureau X

- Spiegelwanden X

Sanitaire voorzieningen

- Badkameraccessoires X

- Wastafel(s) X

- Toiletaccessoires X

- Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

- Waterslot wasautomaat X

- Sauna X

Telefoontoestel /-installatie

- Telefoontoestellen X

- Telefooninstallatie X

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten

- Radiatorafwerking X

- Voorzetramen X

- Isolatievoorzieningen X

 

Overige zaken, te weten:

Schilderijophangsysteem X



INTERESSE
in deze woning?

Neem gerust contact met ons op!
We helpen je graag verder.

+31 76 503 3000
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