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> Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

Verwarming € 205,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1969

Dakbedekking Bitumen

Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 157 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 113 m²

Inhoud 383 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

1 m²

Oppervlakte externe bergruimte 13 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

6 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)



> Kenmerken

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging In woonwijk

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

Nabij snelweg

Nabij winkelcentrum

 

Tuin

Type Voortuin

Oriëntering Noord-oost

Staat Normaal

Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Hoofdtuin Ja

Tuin 2 - Oriëntering Zuid-west

Tuin 2 - Heeft een achterom Ja

Tuin 2 - Staat Normaal

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

CV ketel Intergas hre (Feenstra)

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2020

Combiketel Ja



> Kenmerken

Eigendom Lease

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 1

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Airconditioning

Centrale verwarming

Parkeergelegenheid Vrijstaande stenen garage

Heeft airco Ja

Heeft kabel-tv Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Beschikt over een 
internetverbinding

Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft ventilatie Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”

Tekst



“Kom binnenkijken!”



> Omschrijving
Op zoek naar rust, ruimte en eigen parkeergelegenheid voor de deur?




In deze kindvriendelijke en autoluwe straat gelegen ruime 5-kamer 
eengezinswoning met voor- en achtertuin en parkeermogelijkheid op eigen 
terrein. De woning is gunstig gelegen ten opzichte van de 
verbindingswegen N470, A4 en A13, openbaar vervoer (bus/tram), 
winkelcentrum en scholen.




Indeling:

Voortuin met buitenkraan, eigen parkeerplaats, half open buitenruimte 
met aansluiting wasmachine en aangebouwde stenen schuur met 
elektriciteit en voldoende ruimte voor stallen van fietsen/motoren of het 
uitoefenen van een hobby. Achtertuin met stroomvoorziening en houten 
berging met stroomvoorziening en achterom.




Begane grond:

Entree naar de gang met meterkast (6 groepen + aardlekschakelaar), vaste 
inbouwkast, toiletruimte met fontein en vaste trap naar 1e etage. 

Royale L-vormige woonkamer met licht eiken laminaatvloer op betonnen 
vloer en deur naar de achtertuin, gelegen op het zuidwesten. 
Airconditioning (Mitsubishi professional) in de woonkamer.

Open keuken met veel kastruimte, rvs-aanrechtblad, 6-pits rvs-gasfornuis/
oven (M-systeem = made by Boretti) en bijpassende afzuigkap, separate 
vaatwasser. De koel-vriescombinatie en magnetron zijn niet bij de koop 
inbegrepen. Wasmachine/droger (niet bij de koop inbegrepen) in de 
keuken, maar deze kunnen ook verplaatst worden naar de stenen beging in 
de voortuin.




Eerste verdieping:

Ruime overloop met vaste inbouwkastkast.

Badkamer met vloerverwarming, inloopdouche, wastafel, spiegelkast en 
tweede toilet/hangende closet.

Voor slaapkamer voorzien van originele vaste kastenwand, twee achter 
slaapkamers, waarvan de master bedroom is voorzien van een vaste kast, 
een wastafel en airconditioning. Vaste trap naar zolderetage.




Zolder verdieping:




verdieping:

Overloop met opstelruimte voor de CV-combiketel (Intergas Hre 
2019), slaapkamer met wastafel, inbouwkast en dakkapel en 
opbergruimte achter knieschotten. Ruimte voor een vijfde 
slaapkamer is aanwezig.




Kenmerken woning:

- bouwjaar 1969

- perceeloppervlakte 157 m2

- gebruikersoppervlakte 113 m2,

- inhoud circa 383 m3

- 2x externe bergruimte totaal13 m2

- verwarming en warm water middels lease Cv-ketel (Feenstra dec '19)

- dakkapel aan de achterzijde

- rondom kunststof kozijnen met dubbel glas

- professionele airconditioning

- gunstig gelegen ten opzichte van winkels, openbaar vervoer en is 
met de auto snel te bereiken vanaf de N470.




























> Plattegrond Ontdek de...







> Plattegrond Ontdek de...







> Plattegrond Ontdek de...







> Plattegrond Ontdek de...







> Kadaster Ontdek het perceel...

van Churchilllaan 35



INTERESSE
in deze woning?

Neem gerust contact met ons op!
We helpen je graag verder.

015-2002106

prinsenstadmakelaardij.nl

info@prinsenstadmakelaardij.nl

Prinsenstad Makelaardij

Buitenwatersloot 110

2613 SV  Delft


