
Te Koop
DELFT | Prins Mauritsstraat 10 | Vraagprijs € 275.000,- K.K. 



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:


Gebouwgebonden buitenruimte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:

1906


BENEDENWONING


3


336m³


85m²


135m²








-


cvketel


largelydoubleglazing



Beschrijving woning


In de gewilde wijk Wippolder-Noord wordt deze goed onderhouden 3-kamer benedenwoning 
aangeboden. Het appartement ligt op loopafstand van de TU-Delft en het historisch centrum van Delft. 
In de directe omgeving liggen o.m. de Botanische Tuin, de Oostpoort en het recreatiegebied Delftse 
Hout. Een basisschool en de Rooms katholieke kerk liggen om de hoek. Een sportschool zit aan het 
einde van de straat. Openbaar vervoer en de autosnelwegen A13 zijn snel te bereiken. Parkeren voor 
de deur is dit jaar nog vergunning vrij!




Betekenis Wippolder en Prins Mauritsstraat:

Wippolder, een voormalig gedeelte van de Zuidpolder van Delfgauw, ontleent zijn naam aan de 
wipmolen die voor ontwatering zorgde. Deze molen stond vroeger bij de Rotterdamseweg.

Maurits, zoon van Willem van Oranje en diens tweede vrouw Anna van Saksen, graaf van Nassau en (na 
1618) prins van Oranje (Dillenburg 1567 – Den Haag 1625), stadhouder van Holland en Zeeland sedert 
1585. Kapitein-generaal van het staatse leger.




Indeling woning:

Entree via voordeur en hal/gang. Trapkast met opstelplaats cv-ketel een aansluiting voor wasmachine/
droger. Paneeldeur naar grote woonkamer (circa 10,00 x 3,50 meter) met massieve plankenvloer en 
verbinding naar open lichte keuken (circa 3,50 x 3,00 meter) met diverse inbouwapparatuur. Via de hal 
tussen de keuken en de slaapvertrekken, bereikt u het toilet. De grote slaapkamer is in de aanbouw van 
de woning (circa 6,00 x 3,00 meter), de badkamer (circa 2,00 x 3,00 meter) met inloopdouche en 
daarachter de kleine slaapkamer (circa 3,00 x 2,00 meter). De kleine slaapkamer is ook buitenom 
bereikbaar. Grote zonnige achtertuin (circa 11,35 x 3,20 meter). De woning is gedeeltelijk geïsoleerd. 
Goeddeels voorzien van dubbel glas in hardhouten en kunststof kozijnen, uitgezonderd de voorzijde 
(zuidwestzijde) van de woning.




Kenmerken woning:

-	Ideale woning voor starters, voor jong gezin of voor senioren (begane grond).

-	3-kamers, 2 slaapkamers

-	In rustige buurt in nabijheid van alle noodzakelijke voorzieningen

-	Dichtbij historisch centrum

-	VVE nog te activeren (samen met nieuwe eigenaar 1e en 2e etage)

-	Grote verzorgde tuin met achterom (overpad)

-	Dichtbij uitvalswegen A-13 en A-4.

-	Gratis parkeren in de straat.




Locatie
Prins Mauritsstraat 10

2628 ST Delft



Kadastrale kaart





















Plattegrond



Interesse?

Buitenwatersloot 110

2613 SV Delft




015-2002106

info@prinsenstadmakelaardij.nl

prinsenstadmakelaardij.nl


