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LOCATIE

Woon jij straks in deze omgeving?



KENMERKEN
Woonoppervlakte

ca. 115m²
Inhoud

ca. 404m³

Berging

ca. 8 m2
Energielabel

B



OMSCHRIJVING
Ruime 5 kamer maisonnette woning op de begane 
grond en 1e etage, gelegen aan een fietsstraat, op 
loopafstand van het centrum van Delft en vlakbij de 
Abtswoudsebrug over de Delftse Schie.




Ideaal huis voor gezinnen met kinderen gezien de 
voorzieningen in huis, de ligging dichtbij scholen, 
winkels (meubelboulevard), sportschool, 
binnenspeeltuin Avontura en buitenspeeltuin. 
Medewerkers van de TU-Delft of de hogeschool In 
Holland en Haagse Hogeschool kunnen hier wonen 
op loopafstand van het werk. De 
combinatiemogelijkheid van wonen en werken is 
groot een pluspunt van dit huis!




Indeling woning:




Begane grond.

Entree via loggia naar hal op de begane grond met 
meterkast (GWL, 5 x groep, 2 x dubbele groep, 2 x 
aardlekschakelaar). Slimme meters voor gas en 
elektriciteit. Ruime woon/ televisiekamer met 40" 
Sony TV (2 jaar oud), ruimte voor CV opstelplaats 
(Intergas 2016) en vaste trap naar 1e verdieping. 
Studeer/slaapkamer aan de voorzijde van de 
woning. Berging/provisieruimte aan de achterzijde 
van de woning, welke is ingericht als kantoor. Op de 
gehele begane grond ligt een licht eiken massieve 
vloer. 




1e verdieping.

Ruime gang met vaste inbouwkast naar riante 
moderne en zonnige woonkeuken met uitzicht 
richting zuidoosten en meubelboulevard. De 
woonkeuken vormt het hart van de woning. 
Eigentijdse riante keukenopstelling met diverse 
Bosch inbouwapparatuur als: zelfreinigende oven, 
stoomoven, inductiekookplaat, afzuigkamp 
vaatwasser, magnetron, LG dubbele koelkast, grote 
Bosch vriezer, mengkraan met waterfiltersysteem en 
composiet aanrechtblad. Twee ruime slaapkamers 
aan de voorzijde van de woning. Badkamer en toilet 
uit 2017 met tegelwerk tot aan plafond, bad/douche 

combinatie met Sealskin douchewand en 
wasmachine opstelplaats. Separaat toilet met 
hangend closet en wastafel. Op de gehele 1e 
verdieping ligt een licht eiken massieve vloer.




Veel meubels en apparatuur zoals op de foto's 
aanwezig, kunnen in geval van koop worden 
overgenomen (televisie, koelkast, vriezer, 
wasmachine, bedden, etc.). 







Kenmerken woning:




Bouwjaar 1998.

5 kamer woning.

115 m2 gebruikersoppervlakte.

8 m2 overig inpandige ruimte (berging)

404 m3 inhoud.

Balkon op het zuidoosten.

Energiezuinige woning (energielabel B).

Actieve en financieel gezonde VVE.

In nabijheid van TU en hogescholen.

Meubelboulevard op 2 minuten loopafstand.

Sportschool op 1 minuut loopafstand.

Winkelcentrum De Hoven op 5 minuten fietsafstand.

Gratis parkeren aan de achterzijde van het gebouw.
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Energielabel woning

Abtswoudseweg 31 

2627AK Delft

BAG-ID: 0503010000021409

Energielabel B
Registratienummer
Datum van registratie
Geldig tot

271065321
09-12-2020
09-12-2030

Veel besparingsmogelijkheden

Weinig besparingsmogelijkheden

Overzicht woningkenmerken

1. Woningtype Appartement met meerdere woonlagen - Tussen vloer

Bouwperiode 1992 t/m 1999

Woonoppervlakte 121 t/m 140 m²

2. Glas woonruimte(s) Dubbel glas

Glas slaapruimte(s) Dubbel glas

3. Gevelisolatie Gevel niet extra geïsoleerd

4. Dakisolatie Niet van toepassing

5. Vloerisolatie Vloer niet extra geïsoleerd

6. Verwarming Individuele CV-ketel, geïnstalleerd in of na 1998

7. Aparte warmtapwatervoorziening Geen apart toestel

8. Zonne-energie Geen zonnepanelen en geen zonneboiler

9. Ventilatie Mechanische afzuiging

Wilt u besparen op uw energierekening? Overweeg dan de volgende mogelijke maatregelen:

Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater

Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit

HR++ glas in de woonruimte(s)

HR++ glas in de slaapruimte(s)

Als de besparingsmogelijkheden HR107-ketel, HR107-combiketel en/of warmtepomp tegelijk op uw energielabel verschijnen, dan is slechts één van deze maatregelen zinvol om uit te
voeren. U kunt hieruit dus een keuze maken.

Goedgekeurd door:

Naam
Examennummer
KvK nummer

Ernst   Blom
182180
76937089

Afgegeven conform de regeling energieprestatie
gebouwen, welke onderdeel is van de Europese richtlijn EPBD

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Dit energielabel kunt u altijd verifiëren op www.energielabelvoorwoningen.nl of www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/ .

Disclaimer
Dit energielabel bevat maatregelen om de energieprestatie van uw woning te verbeteren. De maatregelen die op dit energielabel genoemd worden zijn maatregelen die op dit moment
kosteneffectief zijn of dit naar verwachting binnen de geldigheidsduur van het energielabel worden, gebaseerd op een gemiddeld energiegebruik van de woning.
Als uw gebruik afwijkt van het gemiddeld gebruik kunnen de terugverdientijden zoals vermeld op dit energielabel afwijken.



INTERESSE?

NEEM CONTACT OP

MET ONS KANTOOR
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