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HOOGLANDSE KERKGRACHT 1 LEIDEN

vraagprijs: € 698.000,- k.k.

Hooglandse Kerkgracht 1 - Leiden
Type

Representatief en royaal grachtenpand met speelse indeling waardoor
het uitermate geschikt is voor woon- werkfunctie.

Bouwjaar

Oorspronkelijk ca. 1910 maar geheel gerenoveerd + uitgebouwd in 1996.

Kadastraal

Kadastraal bekend gemeente: LEIDEN, sectie: I nummer 2487,
groot 78 centiare.
								
Woonoppervlakte
ca. 211 m².
Overige inpandige ruimte

ca.

0 m².

Gebouwgeb. buitenruimte

ca.

30 m².

Externe bergruimte

ca.

1 m².

Inhoud woning

ca. 623 m³.

Tuin 	Uniek in de binnenstad! Een zeer speels, ruim en privacybiedend gesitueerd dakterras. Dit dakterras ligt half verscholen tussen twee daken in
waardoor u zeer vroeg in het voorjaar heerlijk beschut kan genieten van
de eerste voorjaarszon. Het dakterras is op het zonnige zuidwesten
gesitueerd waardoor u de gehele dag tot s’avonds laat kan genieten van
de zon.
Verwarming/ Warm water

Middels een zeer recent vernieuwde REMEHA AVANTA HR c.v. ketel
(bouwjaar: 2012).

Isolatie	De woning is op diverse punten geïsoleerd. Voor een nadere omschrijving zie de door de verkopend makelaar ter beschikking gestelde
bouwtechnisch keuringsrapport.
Elektrische installatie

10 groepen / 2 aardlekschakelaars

Voorschot Energiekosten

Ca. € 230,- per maand (gas,water & elektra) op basis van een
2 persoonshuishouden.

Oplevering

In overleg.

Vraagprijs

€ 698.000,-- k.k.

5

Oude Rijn 8 -Kerkgracht
Hooglandse
Leiden
1 - Leiden
Op een unieke en zeer geliefde locatie,

Souterrain:

midden in het oude stadshart van Leiden,

Doordat het souterrain ca. 75cm. lager ligt dan de
begane grond is er optimaal gebruik gemaakt van
de te bieden ruimte en hoogte! Hierdoor is er een
riant opslag/ bergruimte gecreeerd die middels
een paar eenvoudige aanpassingen ook ideaal in te
richten is als slaap- sport- of ontspanningskamer.

bevindt zich op de hoek van de prachtige Hooglandse Kerkgracht en de sfeervolle Oude Rijn dit fraai gerestaureerd en
sfeervol verbouwd royaal grachtenpand
(voormalig pakhuis).

Door de prachtige hoekligging kijkt u fraai
uit over de Oude Rijn en de autoluwe en
boomrijke Hooglandse Kerkgracht. Een
rustieke omgeving in het hart van de
Binnenstad. Vanaf het ruime (24m²),
privacybiedende en zeer zonnige dakterras (ZW), kunt u de gehele dag heerlijk
rustig genieten van de zon en uitkijken
over de daken en tuinen van de binnenstad. Een unieke plek!

Indeling
Begane grond:
Door de prachtige hoekligging kijkt u fraai uit over
de Oude Rijn en de autoluwe en boomrijke
Hooglandse Kerkgracht. Een rustieke omgeving in
het hart van de Binnenstad. Vanaf het ruime
(24m²), privacybiedende en zeer zonnige dakterras
(ZW), kunt u de gehele dag heerlijk rustig genieten
van de zon en uitkijken over de daken en tuinen
van de binnenstad. Een unieke plek!
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Via de pantry en overloop met toiletruimte is de 1e
slaapkamer te bereiken. Een zeer leuke ruimte. De
pantry is met gemak om te bouwen tot een ruime
badkamer. Tevens is vanuit de slaapkamer middels
een achterdeur de binnenplaats (4m²) te bereiken.
De binnenplaats is naast een binnenplaats van
belendende percelen gelegen waardoor er een
vluchtgang is gecreeerd.

Tussenverdieping:
Zoals zojuist omschreven... bent u een kunstliefhebber of schildert u zelf. Dan is de ideale (werk)
plek! Door de noordelijke ligging, de hoge ramen +
het fantastische uitzicht op de gracht bent u
binnen een seconde ‘verliefd’ op deze etage. Via
een doorgang is de 2e werkkamer te bereiken.
Deze ruimte is tevens middels een paar kleine
aanpassingen om te bouwen tot een volwaardige
slaapkamer. Heeft u 2 oudere (puberende kinderen) en u wilt ze graag een gave kamer geven? U
kunt ze zowel in het souterrain als deze etage
gemakkelijk kwijt! Volop keuze qua indeling &
mogelijkheden.

1e etage:
Via de prachtige, moderne spiltrap bereikt u de
1ste verdieping. De trap vormt tevens het hart van
dit woonhuis.
Door de vele ramen die om het trappenhuis zijn
aangebracht, stroomt het licht naar binnen.
De 1e etage biedt ruimte aan een ruime berging,
een toilet, een ruime keuken en een royale woonkamer. De berging heeft een opstelplaats voor een
wasmachine + droger, een cv ketel en dient tevens
als bijkeuken. De royale keuken is aan de overzijde
gesitueerd en is door de fraai vormgeving optimaal
benut.

Hooglandse Kerkgracht 1 - Leiden
De keuken is van alle gemakken voorzien waaronder een keramische kookplaat, een oven en grote
koelkast.
Vanuit de overloop met toiletruimte is de royale en
zeer lichte woonkamer te bereiken. De woonkamer
heeft alles wat u zich maar kunt wensen van een
living in de binnenstad: veel lichtinval, ruim en een
schitterend uitzicht over de Hooglandse Kerkgracht
en de Oude Rijn. Halverwege de woonkamer kunt u
de twee oude pakhuis deuren openen om heerlijk
van de eerste ochtendzon te genieten. Onder het
genot van een kop koffie ziet u de bootjes voorbij
vare

- Zeer geschikt als woon-werkpand of geheel als
woning.
- Gelegen op eigen grond.
- Beschermd stadsgezicht.
- Schitterend uitzicht vanuit alle etages van de
woning
- Geheel geïsoleerd (dak- gevel- en vloerisolatie).
- en niet te vergeten op 2 oktober zit u 1e rang bij
het uitdelen van de Hutspotmaaltijd.. U beleeft de
viering van Leidens Ontzet volop mee!

2e etage:

- Recent uitgevoerd Bouwtechnisch keuringsrapport aanwezig en inzichtelijk tijdens
bezichtigingen;

Op deze verdieping vindt u 2 slaapkamers, een
moderne badkamer met ligbad, inloopdouche,
wastafel en toilet. De badkamer geeft tevens
toegang tot een klein balkon aan de voorzijde van
het woonhuis. De 1e (ouder-) slaapkamer bevindt
zich aan de ‘oude Rijnzijde’ en heeft de beschikking
over een grote vaste kastenwand. De tweede
slaapkamer is aan de ‘Kerkgrachtzijde’ gelegen en
biedt tevens plaats aan een vaste kast. Zowel via
de beide slaapkamers als via de overloop is het
sfeervolle en royale dakterras te bereiken. Het
dakterras is zeer fraai en rustig gelegen en biedt u
veel privacy. Door de gunstige ligging kunt u de
gehele dag heerlijk van de zon genieten.
Kortom: bent u op zoek naar een multifunctioneel,
grotendeels geheel nog naar eigen smaak in te
richten woonhuis in het sfeervolle centrum van
Leiden? Kom hier maar eens kijken!

Bijzonderheden:
- Midden in het centrum van Leiden gelegen.
Leiden heeft, na Amsterdam, het uitgebreidste
historische centrum en heeft veel mooie winkels en
gezellige restaurants. Naast twee gotische kerken
en de middeleeuwse Burcht zijn er in het centrum
vele (Rijks-)musea gevestigd. De uitgaansgelegenheden, de Rijksuniversiteit en het Station zijn op
loopafstand van de Hooglandse Kerkgracht
verwijderd.

Overig:

- Ouderdomsclausule van toepassing;
- Geen EPA certificaat;
- Echte video (dus geen aan elkaar geplakte foto’s)
via Funda!;
- 2 & 3 dimensionale tekeningen op Funda. Deze
tekeningen geven u een beter beeld van hoe fraai
deze prachtige woning gelegen en gesitueerd is.
- en niet te vergeten.. overzichtelijke 360 graden
foto’s voor een uitgebreid beeld van deze woning.
- Virtuele rondleiding door het huis met behulp van
overzichtelijke 360 gradenfoto’s. Door op de 360
graden icoontjes te klikken in de plattegrond komt
u in het 360 graden fotoscherm. Van hieruit kunt
met één simpele klik alle ruimtes gaan bekijken in
dit huis. U bepaalt zelf uw looproute! Veel plezier!

vraagprijs:
€ 698.000,oplevering in overleg.

k.k.

Vragen? Stel ze gerust aan de makelaar!
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Plattegrond

Souterrain
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Plattegrond
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Begane Grond

PlattegrondTussenverdieping
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Plattegrond
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1e verdieping

Plattegrond

2e verdieping
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Bijlagekadaster
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Bijlagestadsplattegrond
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Roerende Zakenlijst
Beschrijving zaken

blijft
achter

gaat mee

overname
(mogelijk)

n.v.t.

Tuin
Tuinaanleg/bestrating/ (vaste) beplanting

✓

Buitenverlichting

✓

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder

✓

Tuinhuis/buitenberging

✓

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging

✓

(Broei)kas

✓

Voet droogmolen/ parasol

✓

Overige tuin, te weten:

✓

- tuintafel + stoelen + potten & planten
-

Woning

✓

Vlaggenmast
Schotelantenne

✓

Brievenbus

✓

(Voordeur)bel

✓
✓

Alarminstallatie
Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie

✓

Rookmelders

✓

Rolluiken/ zonwering buiten

✓

Zonwering binnen

✓

Vliegenhorren

✓

Raamdecoratie, te weten:
- gordijnrails/gordijnen/vitrages

✓

- rolgordijnen

✓

- losse horren/ rolhorren
-
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✓

Roerende Zakenlijst
Beschrijving zaken

blijft
achter

gaat mee

overname
(mogelijk)

n.v.t.

Vloerdecoratie, te weten:

✓

- vloerbedekking
- Parketvloer/ laminaat

✓

- Plavuizen

✓

Warmwatervoorziening, te weten:
- C.V. ketel (REMEHA AVANTA 2013)

✓

-

Thermostaat

✓

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling

✓

Airconditioning

✓

Openhaard

✓

- toebehoren bij de haard

✓

Kachels/ radiatoren

✓

Isolatievoorzieningen

✓

-

✓

Radiatorafwerking
Schilderijophangsysteem

✓

Keukenblok met bovenkasten

✓

Keuken (inbouw)apparatuur , te weten:

- Keramische kookplaat

✓

- Koelkast

✓

- Afzuiger

✓

- Combi-oven

✓

-
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Roerende Zakenlijst
Beschrijving zaken

blijft
achter

gaat mee

overname
(mogelijk)

n.v.t.

✓

Keukenaccesoires

-

Verlichting, te weten:
- inbouw (vaste lampen)

✓

- opbouw (losse lampen)

✓

- (Losse) kasten, legplanken: zie ook overige zaken

✓

- (Vaste) kasten

✓

Wastafels met accessoires

✓

Toiletaccessoires

✓

Badkameraccessoires

✓

-

✓

Sauna met toebehoren

Overig
Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn,
maar waarvan eventuele lease-/huurkoop-/

✓

of huurcontracten zijn over te nemen, te weten:
Overige zaken, te weten:

- losse lampen in trappenhuis + slaapverdieping

✓

- losse kasten in souterrain, slaapkamer, keuken bg +
losse kasten in keuken 1e etage, bijkeuken + kantoor
-
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✓

Verkoper vertelt:
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Verkoper vertelt (vervolg):
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Verkoper vertelt (vervolg):
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Verantwoording
Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij
de samenstelling van deze brochure is betracht,
aanvaarden wij, noch de eigenaar van dit woonhuis,
enige aansprakelijkheid voor de juistheid van de
vermelde gegevens.
Uitnodiging
Deze informatie wordt aan meerdere personen
verstrekt en aan deze gegevens kunnen geen
rechten worden ontleend. De aanbieding van dit
object dient te worden gezien als een uitnodiging
om in onderhandeling te treden.
Details
Een verkoop komt alleen dan tot stand, wanneer
niet alleen over de hoofdzaken (koopsom e.d.),
maar ook over de details (zoals datum van levering,
roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt.
Koopakte
Behoudens nadere afspraken gelden de standaardregels zoals deze voorkomen in de modelkoopakte,
die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging
van Makelaars NVM, de consumentenbond en de
Vereniging Eigen Huis. Als waarborgsom (of
bankgarantie) is gebruikelijk 10% van de koopsom
te voldoen bij de notaris. Eventueel door de koper
te maken voorbehouden worden alleen vermeld
als deze in de onderhandelingen zijn afgesproken.
Clausule(s)
- Bij woningen ouder dan 40 jaar zal standaard
een ouderdomsclausule in de koopakte worden
opgenomen.
- Er zal geen energie prestatiecertificaat door
de verkoper worden verschaft, mits kopende
partij dit uitdrukkelijk wèl in de onderhandeling
heeft opgenomen en partijen hierover overeenstemming hebben bereikt.
Gunning
Verkoper behoudt zich het recht voor het object
te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze.

Voorbehoud
Hoewel er gestreefd is naar een zo nauwkeurig
mogelijke inventarisatie van de beschikbare
gegevens, moet er van uitgegaan worden dat
de brochure slechts indicatief is. De gegevens
(bedragen, jaartallen, beschrijvingen, etc.) zijn
soms verkregen door mondelinge informatie,
soms zijn ze vanuit het geheugen opgediept.
De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar
alle zaken die voor hem van belang zijn, en kan
zich nimmer beroepen op onbekendheid met
feiten die hij zelf had kunnen waarnemen of die
kenbaar waren uit de openbare registers.
De makelaar kan u desgewenst verwijzen naar
de betreffende instanties.
BouwTechnokeuring
Bij betreffende woning wordt een bouwkundig
rapport geleverd welke ter inzage ligt bij de
makelaar. Koper wordt middels dit rapport zo
volledig mogelijk geïnformeerd over de bouw
kundige staat van de woning alsmede over
achterstallig onderhoud en/of te verwachten
onderhoudskosten op korte termijn.
De aanwezigheid van dit rapport ontslaat koper
niet van zijn onderzoeksplicht d.w.z. de onderdelen
die in het rapport bijv. als “niet te inspecteren”
of als “nader onderzoek gewenst/ GC” zijn
aangemerkt, zijn voor risico van koper. Het kan
verstandig zijn om nader specialistisch onderzoek
uit te voeren op onderdelen waarvan de status
onzeker is. Doet een koper dit niet dan aanvaardt
hij daarmee het risico.
De makelaar
Deze woning wordt u namens de verkoper
aangeboden door LEK® makelaars & taxateurs.
De belangen van de verkoper worden dan ook
behartigd door LEK® makelaars & taxateurs.
Kandidaat-kopers geven wij dan ook altijd in
overweging om een eigen NVM-makelaar in te
schakelen voor begeleiding bij de aankoop
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Nieuw Leids makelaarskantoor gaat er met frisse moed tegenaan

Ralph Lek: 'Ik adem Leiden!'
leiden - Ralph Lek (32) weet wat hij
wil. Makelen. En wel in Leiden. Met
het optimisme van een jonge hond,
die ondanks zijn jeugd het klappen
van de zweep voldoende kent. Lek
is drie maanden geleden van start
gegaan in een 'front office' binnen de
oude ambachtschool aan de Haagweg, die met hulp van de gemeente is
omgetoverd in een bedrijvencomplex
waarin vooral de 'young and creative'
de dienst uitmaken. Ralph voelt zich
er thuis. Want hij mag zich met zijn
eigenzinnige aanpak ook een creatieveling noemen.

daar gegeven werd") en belandde
na zijn terugkeer op het vertrouwde
Leidse nest, eerst bij Graal en later
bij Wilbrink & Van der Vlugt te Lisse.
Bij het laatste kantoor lag een mooie
loopbaan in het verschiet, maar
Ralph zou om die te volgen voor langere tijd gebonden zijn aan de bollenstreek als werkveld, en dat ging
de ras-Leidenaar te ver. De stap naar
een eigen bedrijf was een logische.
Overigens ook één die overeenstemde met zijn principe, dat een makelaar zaken moet doen in de streek
waaruit hij zelf afkomstig is.

door Peter Schlingemann

Klassieke uitstraling

Makelaar in onroerend goed, wie
ambieert dat nog vandaag de dag?
Een opportunist zeker niet, en dat
is dan ook precies wat Ralph niet
is. Anichtkaarten van oude stadsgezichten boeiden hem als knaap
meer dan voetbalplaatjes. De sfeervolle fotografische constructie die
de achterwand van zijn kantoor
siert (evenals trouwens zijn visitekaartje) is de uitvergroting van
een antieke ansichtkaart van het
Rapenburg. Ralph kocht de kaart
toen hij veertien jaar was. "Tja, ik
ben gek van Leiden", geeft hij graag
toe. "En ook van oude dingen die
met huizen te maken hebben. Bij
de opening van mijn bedrijf, drie
maanden geleden, heb ik expres
aan alle genodigden gevraagd geen
flesje wijn mee te nemen, maar een
oude sleutel. Dus heb ik nu een presentatiebord vol oude sleutels. Zie
je die hele grote daar? Die is lang
geleden bij de Morspoort uit het
water gevist en door mijn vader
gekocht. Ik zeg altijd dat het de

Lek makelaars & taxateurs is gespecialiseerd in 'exclusieve en monumentale woonhuizen'. Dat is minder
elitair dan het klinkt. Exclusief betekent niet automatisch onbetaalbaar
en monumentaal heeft niet zozeer
te maken met grootte alswel met het
karakter van een monument. "Een
mooi oud pandje hoeft niet vreselijk duur te zijn. Het gaat mij om de
klassieke uitstraling." Ralph woont
zelf in een zeventiende-eeuws huis
en weet wat daarbij komt kijken. "Ik
heb alle procedures doorlopen die
komen kijken bij het opknappen
van zo'n monument. En ik werd
daar zo enthousiast van dat ik me
steeds meer ben gaan verdiepen in
monumentale panden."
echte sleutel van de Morspoort is.
Prachtig toch?"

Ralph Lek: "Enthousiasme en presentatie zijn sleutelwoorden!" (Foto:
Peter Schlingemann).

Opleiding
De liefde voor geboortestad Leiden
bepaalde de levensloop van Ralph
Lek. Zijn interesse in huizen en alles
wat met huizen te maken heeft leid-

de als vanzelf naar de keuze voor het
makelaarsvak. Hij studeerde Rechten en Makelaardij in Groningen
("Omdat de beste opleiding alleen

'Een goed initiatief'

Gemeenteraad juicht boerencamping toe
zoeterwoude - Edwin Veldhuijzen en

Lisa Luder mogen een boerencamping beginnen aan de Broekweg.
Politiek Zoeterwoude stemde in met
het verzoek en juicht het initiatief van
Veldhuijzen toe.
Het gaat om een camping van maximaal 15 plaatsen bij de boerderij
van Veldhuijzen. De jonge ondernemers beginnen kleinschalig, met

enkele plaatsen. Uiteraard gelden
er tal van voorschriften. Zo moet er
een was- en douche-unit komen en
een degelijk pad om de camping te
bereiken. Bestemmingsplanmatig
is het geen probleem. Yvonne van
der Laan (Progressief Zoeterwoude)
sprak van een goed initiatief. "Het
past in onze filosofie om nevenactiviteiten toe te staan bij agrarische
bedrijven. Het is wel jammer dat de

familie zo lang moet wachten voordat er duidelijkheid is."
Mathieu Paardekooper (VVD) had
weinig woorden nodig. "Zoals
bekend staat de VVD altijd pal achter
de ondernemers. Wij gaan zonder
voorwaarden akkoord." CDA-er Jan
van Winden noemt de komst van de
boerencamping een verrijking van
de agrarische activiteiten. x

Presentatie
En zo komen verleden, heden en
toekomst op een merkwaardige
manier samen in Leks bedrijf. Want
de panden mogen dan een geschiedenis hebben, zijn werkwijze heeft
de toekomst. "Er zijn heel wat makelaars in Leiden en omgeving. Daarom
heb ik me vanaf het begin verdiept
in de vraag hoe je je onderscheidt
van de rest. Om te beginnen natuurlijk met die monumentale panden.
Voor een rijtjeshuis moet je niet bij
mij zijn, daar zijn andere makelaars
voor. Verder ben ik ervan overtuigd
dat een makelaar met name in het
begin van de klus veel verantwoordelijkheid moet nemen. Presentatie van een huis is zeer belangrijk.
Veel makelaars beperken zich tot
een paar foto's en een stukje tekst.
Ik ga verder. Om te beginnen zorg
ik ervoor dat ieder pand voor het
aangeboden wordt bouwtechnisch
gekeurd is. Vervolgens maak ik een

Leiden

Anders wonen Leiden
Bakema en Pison NVM Makelaardij
Van Beukering Makelaars
Fick Makelaardij B.V.
Graal Makelaardij
Robert de Jong WoningMakelaardij
Kompas Makelaars & Taxateurs
Kerkvliet Makelaars
De Laat + Fides Makelaardij
De Leeuw Makelaardij B.V.
Hypodomus Leiden
Bob Oudshoorn Makelaardij B.V.

Leiderdorp

Van Beukering Makelaars
Rijnland Makelaars B.V.
Drieman Garantiemakelaars

Oegstgeest

Makelaarskantoor Eigen Haard
Proper Makelaardij B.V.
Schouwenhaghe Makelaardij
Van Soest Makelaardij B.V.
Losecaat NVM Makelaar

Voorschoten

Clingendael Makelaardij B.V.
De Laat + Fides Makelaardij
Rijnland Makelaars B.V.
Frans Spendel Makelaardij

Zoeterwoude

Rijnstaete Makelaardij

videofilm -een echte, dus niet een
serie aan elkaar geplakte foto's- en
verzorg twee- en driedimensionale
plattegronden. Er is nog geen andere makelaar die dat doet!"

Onderscheidend
Lek maakt zich geen al te grote zorgen over de woningmarkt, die het
momenteel zacht uitgedrukt niet
makkelijk heeft. "Ik zie nog steeds
beweging in de markt. Natuurlijk,
we moeten meer vertrouwen in
de economie hebben en de banken moeten meewerken. Het zou
ook fijn zijn als er niet steeds weer
hoogleraren waren die voorspellen
dat het allemaal nog erger wordt."
De makelaar (en niet te vergeten:
beëdigd taxateur!) glimlacht. "Ze
mogen bij me langs komen. Krijgen
ze een kopje koffie en een lekkere
koek. En dan kunnen ze mijn verhaal horen. Ik sta dichter bij de mensen dan die cijferaars." Zo, die zit. De
glimlach wordt breder. "Eigenlijk
vind ik dit een leuke tijd. Het is een
tijd waarin je als makelaar onderscheidend kunt zijn." x
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