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Buitenwatersloot 142
Delft

Vraagprijs

€ 575.000 K.K.

Wonen en werken aan vaarwater en op een van de mooiste plekjes 
van Delft!

015-2002106

info@prinsenstadmakelaardij.nl


prinsenstadmakelaardij.nl



Buitenwatersloot 142  Delft
Bent u op zoek naar een multifunctionele 
woning annex bedrijfsruimte aan de 
Buitenwatersloot in Delft? Dan is dit u kans om 
hier te gaan wonen en werken!




Vlakbij de historische binnenstad van Delft en 
het NS-station gelegen, is op de 
Buitenwatersloot 142 een 6-kamer woning 
annex bedrijfsruimte van circa 150 m2 
gebruikersoppervlakte beschikbaar. 




De Buitenwatersloot ligt in de populaire wijk Hof 
van Delft, omgeeft het vaarwater de Kickert, is 
rustig gelegen, ligt op korte loopafstand van het 
NS-station met hoogwaardig OV en de 
historische binnenstad van Delft met een 
diversiteit aan winkels, terrassen, restaurants, 
theater, musea en cultuur. 




Volgens het bestemmingsplan Noordwest 1 is 
op deze locatie in samenhang met de 
bestemming wonen o.a. kleinschalige 

bedrijfsmatige activiteiten toegestaan (1..48 
kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten: het in 
een woning door de bewoner op bedrijfsmatige 
wijze uitoefenen van activiteiten, waarvoor geen 
melding- of omgevingsvergunningplicht op 
grond van art. 2.1, lid 3 van het Besluit 
omgevingsvergunning geldt, waarbij de woning 
in overwegende mate haar woonfunctie behoudt 
en dat een ruimtelijke uitstraling heeft die met de 
woonfunctie in overeenstemming is.)




Indeling woning:

Begane grond.

Entree via massief eiken deur. Hal met vaste trap 
naar eerste etage. Toegang naar bedrijfsruimte 
van ca 60 m2 via eigen deur. 3 compartimenten, 
eigen toilet en pantry met warm en koud 
stromend water. Dubbel glas aan de voorzijde.




1e etage.

Gang met toilet. Toegangsdeur naar zonnige L-
vormige woonkamer (ca 35 m2) met schouw en 





diverse zitgedeeltes en toegangsdeur naar 
balkon aan de achterzijde van de woning. 
Separate eenvoudige keuken (ca 8 m2) met 
vaste provisieruimte, cv-opstelling en 
toegangsdeur naar balkon (ca 10 m2) op het 
noordwesten. Dubbel glas aan de voorzijde. 
Vaste trap naar 2e etage.




2e etage.

Overloop met toilet en toegangsdeuren naar 
badkamer (ca 5 m2) met ligbad en wastafel en 3 
slaapkamers van respectievelijk ca 14 m2, 10 
m2 en 5 m2.




Kenmerken:

-	Bouwjaar 1932.

-	Gebruikersoppervlakte: 150 m2.

-	Inhoud woning: 525 m3.

-	Perceeloppervlakte: 64 m2.

-	Dubbele functie wonen annex bedrijfsruimte 
(ca 60 m2).

-	Wonen en/of werken aan vaarwater de 
Buitenwatersloot in Delft.

-	Dichtbij historisch centrum, hoogwaardig OV, 
scholen en winkels.




Bijzonderheid:

De woning zal inpandig gemoderniseerd en 
tegelijkertijd energiezuinig gemaakt moeten 
worden.



Locatie op de kaart



Kenmerken
Woonoppervlakte 150m²

Perceeloppervlakte 64m²

Inhoud 525m³

Bouwjaar 1932

Vraagprijs

€ 575.000 K.K.

























Kadastrale kaart
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Plattegrond
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