15 luxe geschakelde woningen

Robijnhof, een heerlijke plek
om te wonen
Robijnhof is gelegen in de woonwijk Hoge Mors in Leiden en ligt
als een soort schiereiland in de bocht van de Oude Rijn, vlak bij
het centrum van Leiden.
Robijnhof is een ideale plek voor mensen die willen genieten van
de stadse centrumvoorzieningen van Leiden maar ook graag
in de luwte van de Leidse binnenstad willen wonen in een ruim
opgezette groene en veilige wijk. Een ideale plek voor gezinnen
of meer persoonshuishoudens die op zoek zijn naar modern,
duurzaam en vooral veel wooncomfort.

Intiem hof van luxueuze woningen

Robijnhof 2

Qua ontwerp vormt Robijnhof een eenheid in de gebruikte
materialen en zichtlijnen, hoogtevariatie en groenoriëntatie geven
de gezonde spanning. Met het uitzicht op een plantsoen aan de
voorzijde en achtertuinen die grenzen aan een groene hof is dit
een fijne en veilige plek om te wonen en op te groeien.
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Intiem hof van luxueuze woningen
De 15 woningen markeren de rand van Robijnhof
en vormen samen een eigen intiem hofje. De
gebruikte materialen, zichtlijnen, hoogtevariatie
zorgen dat het hof enerzijds een eenheid is
met naast gelegen nieuwbouw van Robijnhof.
Anderzijds zorgen fraaie details in metselwerk
voor een gezonde spanning met de omliggende
nieuwbouw. De meeste woningen hebben aan
de voorzijde een plantsoen. De achtertuinen
grenzen aan het luwe hof.
‘De Robijn’ omvat 12 twee onder één
kapwoningen en 3 woningen onder een dak
(driekapper).

Naast een tuin heeft u tevens een terras van
circa 18 m2 op de topverdieping. Een plus die
vooral ideaal is in het voorjaar of najaar als de
zon wat lager staat. Hierdoor geniet u maximaal
van zonnestralen gedurende het gehele jaar.
Parkeren kan natuurlijk op eigen terrein. De
tweekappers aan de straat hebben een eigen
oprit en garage. De tweekappers aan het
plantsoen hebben achter de tuin een pergola
die ruimte biedt aan twee auto’s en een
fietsenberging. Als u thuis komt rijdt u uw auto
zo onder de pergola en steekt de stekker van
uw auto in uw eigen laadpaal als u een EV rijdt.

Iedere woning is zeer ruim bemeten met een
oppervlakte van tenminste 156 m2 tot maar
liefst 172 m2 GBO. De woningen hebben
standaard vier slaapkamers. Genoeg ruimte om
ook thuis te kunnen werken.

Als u thuis komt
rijdt u uw auto zo
onder de pergola
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Locatie
Hoge Mors is een gezellige woonwijk. De
ontsluiting van de wijk loopt soepel richting
het Rijkswegennet en de fijnmazige infrastructuur naar de stedelijke voorzieningen,
omliggende dorpen, natuurgebieden en
natuurlijk de kust.

Hot spots
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Met het winkelcentrum op loopafstand zijn
alle dagelijkse boodschappen zo in huis
gehaald. De bushalte ligt aan de Robijnstraat, pal achter het appartementencomplex. Daarnaast fiets je binnen enkele
minuten naar Leiden Centraal of station
De Vink. Als echte studentenstad ligt een
breed onderwijspalet voorhanden. Binnen
het Morsdistrict, of Morskwartier zoals dit in
de volksmond bekend staat, is voldoende
keuzemogelijkheid. Datzelfde geldt voor
kinderopvang, sport- en spelaccommo
daties en verenigingsleven. Leiden richt zich
met het motto ‘Stad van de Ontdekkingen’
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Corpus. Enorm, medisch accuraat model van
het menselijk lichaam met een audiotour van
knie tot brein. www.corpusexperience.nl
Oude Sterrewacht. Legendarische
sterrenwacht uit 1633, met antieke telescopen
en rondleidingen. www.hortusleiden.nl
Rondvaart. Diverse rederijen met een rondvaart
door het oude centrum. www.visitleiden.nl
Burcht van Leiden. Stadspark met de
overblijfselen van een 12e-eeuws fort en een
fraai uitzicht. www.visitleiden.nl
Naar het strand. Op de fiets naar het strand van
Wassenaar, Katwijk of Noordwijk.
Shoppen. In de fraaie binnenstad van
Leiden vind je een heerlijk complete mix van
honderden winkels. www.visitleiden.nl
Muurgedichten. Leiden telt meer dan 120
muurgedichten, in uiteenlopende talen en
schriften. op deze website zijn ze allemaal te
lezen, beluisteren en ontdekken.
www.muurgedichten.nl
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Plattegronden
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Tweekapper
met extra
brede living

bnr6
Type D2sp

• Woonoppervlakte ca. 172 m²
• 5 kamers
• Houten binnen kozijnen met
stompe deuren
RENVOOI
• Luxe badkamer en toilet,
prefab beton
sanitair Villeroy & Boch
i.h.w.g. beton
• Badkamer/toilet: wandtegels hsb-wand
isolatie
600 x 300 mm liggend
baksteen
verwerkt, vloertegels
kalkzandsteen
kalkzandsteen vellingblok
600 x 600 mm
cellenbeton
• Vloerverwarming
cellenbeton "zwaar"
zelfsluitend
• Openslaande deuren naar
20 min. brandwerend
voor- en achtertuin
30 min. brandwerend
• Kaveloppervlakte ca. 199 m² 30 min. brandwerend + zelfsluitend + kleefmagmeet
60 min. brandwerend
• Tuin op het oosten
60 min. brandwerend + vrijloopdranger
• Dakterras op het westen
rookmelder
• Berging en 2 parkeerplaatsen gebruiksoppervlakte
GBO
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Tweekapper
met
garage

bnr14
Type D1sp

• Woonoppervlakte ca. 156 m²
• 5 kamers
• Houten binnen kozijnen met
stompe deuren
RENVOOI
• Luxe badkamer en toilet,
prefab beton
sanitair Villeroy & Boch
i.h.w.g. beton
• Badkamer/toilet: wandtegels hsb-wand
isolatie
600 x 300 mm liggend
baksteen
verwerkt, vloertegels
kalkzandsteen
kalkzandsteen vellingblok
600 x 600 mm
cellenbeton
• Vloerverwarming
cellenbeton "zwaar"
zelfsluitend
• Openslaande deuren naar
20 min. brandwerend
voor- en achtertuin
30 min. brandwerend
• Kaveloppervlakte ca. 193 m² 30 min. brandwerend + zelfsluitend + kleefmagmeet
60 min. brandwerend
• Tuin op het zuidwesten
60 min. brandwerend + vrijloopdranger
• Dakterras op het noordoostenrookmelder
• Oprit/parkeren op eigen
gebruiksoppervlakte
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terrein én garage
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Tweekapper
met
garage

bnr15
Type D1

• Woonoppervlakte ca. 156 m²
• 5 kamers
• Houten binnen kozijnen met
stompe deuren
RENVOOI
• Luxe badkamer en toilet,
prefab beton
sanitair Villeroy & Boch
i.h.w.g. beton
• Badkamer/toilet: wandtegels hsb-wand
isolatie
600 x 300 mm liggend
baksteen
verwerkt, vloertegels
kalkzandsteen
kalkzandsteen vellingblok
600 x 600 mm
cellenbeton
• Vloerverwarming
cellenbeton "zwaar"
zelfsluitend
• Openslaande deuren naar
20 min. brandwerend
voor- en achtertuin
30 min. brandwerend
• Kaveloppervlakte ca. 205 m² 30 min. brandwerend + zelfsluitend + kleefmagmeet
60 min. brandwerend
• Tuin op het zuidwesten
60 min. brandwerend + vrijloopdranger
• Dakterras op het noordoostenrookmelder
• Oprit/parkeren op eigen
gebruiksoppervlakte
GBO
terrein én garage
verblijfsgebied
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Tussenwoning
met 4
slaapkamers

bnr10
Type D3

• Woonoppervlakte ca. 156 m²
• 5 kamers
• Houten binnen kozijnen met
stompe deuren
RENVOOI
• Luxe badkamer en toilet,
prefab beton
sanitair Villeroy & Boch
i.h.w.g. beton
• Badkamer/toilet: wandtegels hsb-wand
isolatie
600 x 300 mm liggend
baksteen
verwerkt, vloertegels
kalkzandsteen
kalkzandsteen vellingblok
600 x 600 mm
cellenbeton
• Vloerverwarming
cellenbeton "zwaar"
zelfsluitend
• Openslaande deuren naar
20 min. brandwerend
voor- en achtertuin
30 min. brandwerend
• Kaveloppervlakte ca. 137 m² 30 min. brandwerend + zelfsluitend + kleefmagmeet
• Tuin op het zuidoosten met 60 min. brandwerend
60 min. brandwerend + vrijloopdranger
achterom
rookmelder
• Dakterras op het noordwestengebruiksoppervlakte
GBO
• Berging
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• Parkeren op openbaar
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Meer informatie?

woonkamer

robijnhofleiden.nl

keuken
slaapkamer

toiletruimte
badkamer

Verkoop

Ontwikkeling en realisatie

Fides makelaars

De Nijs

wasdroger aansluiting

Lammenschansweg 76

www.denijs.nl

vaatwasser aansluiting

2313 DP Leiden

oven aansluiting

T: 071-5168088

bergruimte

ventilatiebox

Situatie

E: nieuwbouw@fidesmakelaarsleiden.nl
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Disclaimer. Ondanks alle zorgvuldigheid die we hebben nagestreefd kunnen er aan deze verkoopdocumentatie geen rechten worden ontleend.
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