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KENMERKEN
Woonoppervlakte

ca. 119m²
Inhoud

ca. 396m³

Perceeloppervlakte

ca. 169m²
Energielabel

A



OMSCHRIJVING
Gelegen in de rustige Verzetstrijdersbuurt van Delft 
ligt deze fraaie en ruime eengezinswoning. De 
tussenwoning heeft een woonoppervlakte van 119 
m2 en bevindt zich op een perceel van 169 m2 en 
heeft een inhoud van 396 m3. De woning is 
gebouwd in 1969 en is nadien goed geïsoleerd. De 
woning heeft het energielabel A.




De woning heeft een diepe voortuin gericht op het 
noordwesten, parkeergelegenheid op eigen terrein 
en een stenen berging in de voortuin voor fietsen. 
Achter de woning ligt een grote zonnige achtertuin 
gericht op het zuidoosten. Direct achter het perceel 
van de woning, ligt een riante vrij toegankelijke 
speelweide. 




De Koetlaan is goed bereikbaar. De woning is 
gelegen op fietsafstand van het centrum van Delft 
en op loopafstand van een supermarkt en een 
sportschool. De dichtstbijzijnde uitvalsweg N470 is 
op slechts 2 minuten rijden met de auto. Er is 
voldoende gratis parkeergelegenheid in de straat.




Indeling woning:

Begane grond

Entree aan de voorzijde van de woning via ruime hal 
met lichte marmeren vloer en vloerverwarming, 
radiator, meterkast, toilet met hangend closet en 
fontein, garderobe en vaste trap naar 1e verdieping. 
L-vormige woonkamer met lichte marmeren vloer, 
vloerverwarming en radiatoren. Keuken in 
hoekopstelling met diverse inbouwapparatuur: 
vaatwasser, close-in boiler, oven, afzuigkap, koelkast 
met vriezer en aparte koellade. Deur naar ruime 
achtertuin gericht op het zuidoosten met stenen 
bergkast en achterom. 




1e etage

Overloop met parketvloer, vaste opbergkast en vaste 
trap naar de zolderetage. Grote slaapkamer 
(voorheen twee slaapkamer) met inbouwkasten en 
parketvloer. Een kleinere slaapkamer met 
inbouwkasten en een linoleumvloer. Badkamer met 

inloopdouche met deur, hangend closet, wastafel, 
spiegelkast en handdoekradiator.




Zolderetage

Twee ruime kamers, waarvan één slaapkamer met 
wastafel en linoleum op de vloer. Grote dakkapellen 
aan de voor- achterzijde over bijna de gehele 
breedte van de woning. Opstelplaats voor cv-ketel 
(Remeha) uit 2006, wasmachine/droger en 
omvormer voor 6 zonnepanelen met een 
gezamenlijk vermogen van 1800 Wp.




Woningkenmerken:

- Bouwjaar 1969

- Eigen grond

- 119 m2 gebruikersoppervlakte

- 396 m3 inhoud

- 8 m2 externe bergruimte

- 169 m2 perceelgrootte

- Energielabel A

- Rustige kindvriendelijke woonwijk

- Recreatiegebied Midden-Delfland, basisscholen, 
voetbalverenigingen en zwembad Kerkpolder in de 
directe nabijheid.

- Parkeren op eigen terrein
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LOCATIE

Woon jij straks in deze omgeving?



































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART



INTERESSE?

NEEM CONTACT OP

MET ONS KANTOOR
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