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Warmond is een rustig en lieflijk dorp. De geschiedenis gaat duizenden jaren terug

Hoe praktisch de (auto)reisafstand

en pas in de 11e eeuw kreeg Warmond haar naam: Warmunde. Tal van monumenten,

naar de grote steden ook is,

buitenplaatsen en een kasteel herinneren aan de rijke historie. Sinds januari 2006

de mooiste manier van reizen is

vormt Warmond samen met Sassenheim en Voorhout de gemeente Teylingen.

ontegenzeggelijk wanneer u per
fiets de omgeving verkent. Rij op

Warmond

WAT M A A K T WO N E N I N WA R M O N D
NU ZO BIJZONDER?

uw gemak rond de Kagerplassen,
langs de molens naar Ter Aar of de

Waarschijnlijk is het de perfecte balans tussen haar ideale ligging ten opzichte van

bollenvelden rond Sassenheim.

de grote steden, de stranden en Schiphol. Anderzijds de rust, ruimte en de weidse

Ga met de boot via het riviertje de Zijl richting het centrum van Leiden

blik op het Groene Hart en de Kagerplassen. Leiden, Den Haag en Amsterdam

en geniet van de zon op een heerlijk terras. Door nabijheid van de Kagerplassen

zijn binnen een straal van 30 minuten met de auto bereikbaar. Vanaf het station

is Warmond uitgegroeid tot een echt watersportdorp met diverse jachthavens.

Sassenheim, dat op vijf minuten afstand ligt van Warmond, bent u binnen 15

Van april tot oktober is het een gezellige, kleurrijke drukte dankzij de vele

minuten op Schiphol. Het nabij gelegen Leiden heeft een levendige culturele

watersporters die Warmond aandoen. Warmond is een sfeervolle pleisterplaats,

agenda met schouwburg en musea. Ook beschikt Leiden over academische

mede dankzij de uitstekende voorzieningen zoals goede restaurants, winkels

ziekenhuizen.

en een supermarkt.

K E N T U H E T G E H E I M VA N WA R M O N D ?

Gelukkig nog niet zo heel veel mensen. Zo ongeveer in het midden van het
westelijke deel van het Groene Hart, tussen de drukte van de Randstad, ligt een
typisch Hollands waterlandschap met plassen, eilanden en molens verscholen.
En daar bij die lommerrijke lanen ligt Warmond, een eeuwenoude oase van rust.
Vlakbij de dorpskern, aan de oostzijde, is het project Hof van Leede gesitueerd
aan de jachthaven Fort Marina. De Leede stroomt er vredig langs en verbindt
de Leidse waterwegen met de Kagerplassen.
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HOF VAN LEEDE

H E T P R O J E C T H O F VA N L E E D E

Het Project
ARCHITECTUUR

Het plan Hof van Leede ligt aan de jachthaven Fort Marina en kijkt uit op de

De appartementen zijn ontworpen door Just Architects uit Amstelveen,

imposante Zwanburgermolen, aan de overzijde van de Warmonder Leede.

onder de inspiratie van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright. Het betreft

Maar liefst negen molens in de omliggende polders maken deel uit van Warmonds

vier woongebouwen met in elk gebouw vier appartementen. De appartementen

grondgebied en verlenen Warmond zijn Hollandse charme. Het plan Hof van Leede

kennen een horizontale geleding met grote raampartijen aan de waterzijde met

versterkt het karakter en de ruimtelijke kwaliteit van het plassengebied.

grote terrassen, overstekken en natuurstenen gevels.

WO N E N A A N H E T WAT E R

Hof van Leede in Warmond betreft de realisatie van zestien zeer luxe appartementen
verdeeld over vier woongebouwen op het terrein van de jachthaven Fort Marina
aan de Burgemeester Ketelaarstraat. De appartementen zijn gelegen aan De Leede

staat voorop in
Hof van Leede

en bieden alle uitzicht op het prachtige waterlandschap van de Kagerplassen.
De natuur aan uw voeten. Vanaf uw terras kijkt u hoe de zon weerspiegelingen op
de golfjes maakt en hoort u het gekabbel van het water tegen de oever. Alsof u
permanent op een cruise bent!
I D E A A L VO O R WAT E R S P O R T E R S :
A A N B O O R D VA N A F U W E I G E N T E R R A S !

Elk gebouw telt vier appartementen, twee op de begane grond en twee op de
verdieping. De appartementen op de eerste verdieping zijn bereikbaar met een lift.
De appartementen op de begane grond beschikken over een ligplaats direct aan
eigen terras. De appartementen op de verdieping hebben een gereserveerde plaats
in de jachthaven nabij hun appartement. Het buitenleven staat voorop in
Hof van Leede, dat is te zien aan de opvallend grote terrassen aan de waterzijde.
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Het buitenleven
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D E A P PA R T E M E N T E N B I E D E N
COMFORT EN VEEL RUIMTE

D E A F W E R K I N G I S H O O G S TA A N D,
D E I N D E L I N G B E PA A LT U Z E L F !

Comfort en ruimte vormden belangrijke criteria in de ontwerpfase.

De appartementen kunnen naar wens worden ingedeeld, waarbij uiteraard rekening

De appartementen zijn voorzien van alle gemakken die u mag verwachten

moet worden gehouden met een aantal vaste bouwkundige eisen. Standaard zijn de

bij dit woonniveau. Ook uw gasten wilt u graag royaal kunnen ontvangen

woningen uitgevoerd met twee of drie slaapkamers, maar voor ieder appartement

en het mag hen aan niets ontbreken. De appartementen zijn ruim opgezet:

geldt dat er een extra slaapkamer kan worden gerealiseerd. Elk appartement

de woonkamer, slaapvertrekken, sanitaire voorzieningen en natuurlijk de ruime

beschikt over twee badkamers. In elk appartement kan een op gasgestookte open

terrassen zijn ontworpen om optimaal van het leven te genieten.

haard worden geïnstalleerd. In de prijs van het appartement is een stelpost voor

De appartementen liggen op het zuidwesten en zijn gericht op het waterlandschap

de keuken, sanitair en tegels beschikbaar van € 50.000,-. Het ruimtelijke gevoel

van de Kagerplassen. Ze variëren in grootte van 176 m2 tot 260 m2, met ruime

wordt mede gecreëerd door de plafonds met een hoogte van 2,85 meter waarin

woonkamers vanaf 80 m2 tot ruim 100 m2 De appartementen hebben twee

u zelf uw verlichtingsplan kunt verwerken. De hoge binnendeuren zijn van een

terrassen, waarbij het terras aan de waterzijde maar liefst ca. 55 m2 groot is!

duurzame houtsoort.

Jachthaven Fort Marina telt circa 250 ligplaatsen met een lengte van vijf tot zestien

Ook aan de buitenzijde wordt gewerkt met duurzame materialen: de buitengevels

meter voor sloepen, kajuitzeiljachten, open zeilboten, rubberboten en kruisers.

zijn van natuursteen, de kozijnen worden in donkergrijs, onderhoudsvrij

Parkeergelegenheid is op het terrein van de jachthaven.

aluminium uitgevoerd en voorzien van drie lagen inbraakwerend isolatieglas.

Voor alle ligplaatshouders is gratis Wifi beschikbaar. Reparatie en servicebeurten

De terrassen zijn voorzien van een onderhoudsvrij materiaal en voor een

aan buitenboordmotoren is ook mogelijk. De service en dienstverlening voor

onbelemmerd zicht zorgt een (hard)glazen balkonhek. Mooi en veilig!

ligplaatshouders wordt door de medewerkers van Fort Marina gegarandeerd.

J A C H T H AV E N F O R T M A R I N A

V E I L I G E N R U I M PA R K E R E N

		

Ontworpen om optimaal

van het leven te genieten

Ieder appartement beschikt over een eigen ruime inpandige garage met ruimte
voor twee auto’s en is vanuit de hal van het gebouw bereikbaar. De garagedeur
kan op afstand bediend worden. De afmetingen van de parkeergarage variëren
tussen de 38 m2 en 48 m2. De garage is circa 3,50 meter hoog. De parkeerplaatsen
voor de bezoekers bevinden zich op het parkeerterrein van de jachthaven.
Het jachthaventerrein wordt met twee toegangshekken afgesloten en kan vanuit
ieder appartement worden geopend.
BELANGRIJK OM TE WETEN:

Vereniging van Eigenaren
Voor ieder woongebouw wordt een Vereniging van Eigenaren opgericht.
Voor het onderhoud en de servicekosten is een begroting door derden gemaakt
en is beschikbaar bij de makelaar.

Erfdienstbaarheden
Voor de toegang over het jachthaventerrein van en naar de openbare weg is een
erfdienstbaarheid gevestigd. Ook voor het varen van en naar de ligplaats is een
erfdienstbaarheid voor het water gevestigd.
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Begane grond
App.1.1
totaal 186 m2 GBO
excl. terrassen en garage

App.1.2
totaal 168 m2 GBO
excl. terrassen en garage

1cm = 1 meter
8

9

1e verdieping

Begane grond

App.1.3
totaal 242 m2 GBO
excl. terrassen en garage

App.1.4
totaal 229 m2 GBO
excl. terrassen en garage

1cm = 1 meter
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Wilt u meer informatie?
Wilt u meer weten kijk dan op onze website waarop alle plattegronden, situatie-

Deze informatiebrochure is met de grootste zorg samengesteld.

tekeningen en overige documenten te downloaden zijn. Hier vindt u ook de gegevens

Aan de brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

van de makelaar. www.hofvanleede.nl

Kleuren en getoonde materialen zijn indicatief.

