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Vraagprijs € 215.000,- 
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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

Soort:


Kamers:

Inhoud:


Woonoppervlakte:

Overige inpandige ruimte:


Gebouwgebonden buitenruimte:

Externe bergruimte:

1959

PORTIEKFLAT

3

238m3

71m2

0

7m2 

7m2



Omschrijving
Licht en comfortabel 3-kamer appartement op de 2e etage op 5 minuten loopafstand van de 
historische binnenstad, het centraal station van Delft en uitvalswegen. Buurtwinkels zijn op 
loopafstand aan de Krakeelpolderweg. Scholen zijn in de directe nabijheid te vinden.

Een parkeerplein voor de deur (vergunningsgebied C), een groene omgeving en een fraai 
balkon gericht op het zuidoosten, maken dit appartement zeker een bezichtiging waard!




Indeling:

Entree via portiekdeur op de begane grond met intercomsysteem. Fietsenberging in de 
onderbouw.

Toegangsdeur op 2e etage naar hal met antraciet plavuizen op de vloer. 

Meterkast met 6 groepen en 1 x aardlekschakelaar. Blokverwarming.

Lichte keuken met diverse inbouwapparatuur. Koelkast, vriezer, vaatwasser, keramische 
kookplaat, afzuigkap, oven, WMA en boiler voor douche en tapwater. Inpandig balkon 
(loggia) gericht op het plein. Kozijnen met enkel glas.

Grote woonkamer met dubbel glas aan de voorzijde en achterzijde met enkel glas en zonnig 
balkon op het zuidoosten en laminaatvloer.

Badkamer met inloopdouche, wastafelmeubel, en spiegelkast.

2 x slaapkamer achterzijde met dubbel glas, waarvan 1 slaapkamer met deur naar balkon met 
enkel glas.

Separaat toilet met duoblok.




Bijzonderheden:

- gebruikersoppervlakte wonen ca. 71 m2 

- inhoud ca. 238 m3

- actieve VvE

- bijdrage € 230,00 per maand, inclusief voorschot stookkosten.

- blokverwarming

- Daalderop 80 liter boiler

- intercomsysteem

- ligging vlakbij centrum, station, uitvalswegen, winkels en scholen

- parkeergelegenheid voor het complex (met parkeervergunning gebied C)

- gedeeltelijk voorzien van dubbel glas

- ruim en zonnig balkon op zuidoosten

- fietsenberging in de onderbouw




Deze informatie is een uitnodiging tot het doen van een bod. Deze informatie is door ons met 
de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de 
gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn 
de VBO voorwaarden.







Locatie
PAULUS BUIJSSTRAAT 11


Delft









Plattegrond



Plattegrond



Buitenwatersloot 110

2613 SV Delft
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