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LOCATIE

Woon jij straks in deze omgeving?



KENMERKEN
Woonoppervlakte

ca. 144
Inhoud

ca. 515

Perceeloppervlakte

ca. 
Bouwjaar

2012

Aantal kamers

6
Energielabel

A



KENMERKEN
Bouwjaar 2012

Soort EENGEZINSWONING

Ligging Delft-Poptahof

Parkeerfaciliteiten Parkeerplaats op een afgesloten terrein

Aantal verdiepingen 4

Kamers 6

Aantal slaapkamers 5

Inhoud 515

Woonoppervlakte 144

Perceeloppervlakte

Overige inpandige ruimte

Gebouw gebonden buiten ruimte 25

Externe bergruimte -

Verwarming stadsverwarming, vloerverwarminggedeeltelijk

Isolatie vollediggeisoleerd

Energielabel A



WONEN IN

Delft

Delft is een middelgrote stad en gemeente in Zuid-
Holland in Nederland, gelegen aan de Schie en ligt 
ingeklemd tussen de snelwegen A-4 en A-13, 
halverwege Den Haag en Rotterdam. 




Op 1 juli 2021 telde de gemeente Delft 103.322 
inwoners. 




Delft is de hoofdplaats van het hoogheemraadschap 
Delfland en maakt als gemeente deel uit van de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag.




Delft heeft een historische binnenstad, ontwikkelde 
zich in de 19e eeuw tot industriestad en profileert 
zich tegenwoordig, met de aanwezigheid van een 
Technische Universiteit en de onderzoeksinstituten 
TNO en Deltares, vooral als Delft Kennisstad met als 
slagzin Creating History.




Binnen de geschiedenis van Nederland is Delft 
vooral bekend doordat Willem van Oranje er vanaf 
1572 heeft geresideerd en er in 1584 werd vermoord. 
De Oranjes worden sindsdien traditioneel in Delft 
bijgezet in de Nieuwe kerk. De bijnaam van Delft is 
de Prinsenstad.




Bron: Wikipedia



52% 48% 0,6 per huishouden

Leeftijd

Huishoudens

Koop / huur

BUURTINFORMATIE
Buurtinformatie - Delft / Poptahof-Zuid



OMSCHRIJVING
Bent u op zoek naar een ruime woning met veel 
kamers om met het hele gezin te kunnen wonen, 
werken en studeren aan huis? Dan is dit uw kans!




De ruime tussenwoning van vier verdiepingen heeft 
maar liefs 6 kamers, waarvan er 5 zijn te gebruiken 
als slaap-, werk- of hobbykamer. 

De woning heeft vloerverwarming op de begane 
grond en op de woonverdieping. Verder beschikt de 
woning over een balkon en een dakterras gericht op 
het zuidoosten, die beiden uitkijken over het water.




De woning maakt deel uit van het 
appartementencomplex Persepolishof, Taj 
Mahalplaats en Palmyraplaats te Delft. De VVE 377 
(H) Poptahof Amber wordt beheerd door 
woningcorporatie Woonbron.




Entree

Afgesloten entree voor voetgangers, fietsen en 
auto's naar binnenterrein met bellen- en 
brievenbustableau.




Begane grond: 

Voordeur op begane grond op binnenterrein. 
Parkeerplaats (no 169) is direct voor de deur. Hal/
gang met technische ruimte voor balansventilatie. 
Meterkast met 9 groepen en 3 x aardlekschakelaar. 
Stadverwarming (Eneco). Laminaatvloer en 
vloerverwarming. Toiletruimte met hangend closet 
en fonteintje. Garderobe onder vast trap. Werk-/ 
slaapkamer aan achterzijde (zonzijde) woning met 
schuifpui naar zonnig balkon. Vaste trap naar 1e 
etage.




1e etage: 

Entree via warmte isolerende loftdeuren van 
steigerhout naar lichte woonkamer met open 
keuken. Keuken met diverse inbouwapparatuur wo. 
Oven, magnetron, Draaideuren (kantelkiepsysteem) 
naar Franse balkons aan de voor- en achterzijde van 
de woning. Laminaatvloer met vloerverwarming. 
Vaste trap naar 2e etage.




2e etage:

3 slaapkamers, waarvan de master bedroom aan de 
voorzijde (noordwestzijde) van de woning is gelegen. 
De achter slaapkamers liggen aan de zuidoostzijde 
van de woning. Alle slaapkamers hebben kiep-
kantelramen naar Franse balkons. Radiatoren op de 
slaapkamers. Luxe ruime badkamer met 
inloopdouche, toilet met duoblok, wastafelmeubel, 
spiegelkast, handdoekradiator, antracietgrijze 
vloertegels en wandtegels tot aan het plafond. Vaste 
trap naar 3e etage.

 

3e etage:

Werk-, slaap-, hobbykamer, desgewenst nog zelf in 
te delen. Kitchenette. Wasmachine aansluiting en 
droger. Radiatoren. Schuifpui naar een ruim en 
zonnig dakterras. 




Kenmerken:

Gebruikersoppervlakte wonen circa 144 m2

Inhoud circa 515 m3

Zonnig balkon circa 10 m2

Zonnig dakterras circa 15 m2

Maandelijkse VvE-bijdrage appartement € 48,31

Huur parkeerplaats op afgesloten terrein met woon/
speeldek € 62,55 p/m

Voorschot stadsverwarming en elektriciteit € 170,00 
p/m

Gedeeltelijke vloerverwarming.

Balansventilatie.

Energielabel A.

In directe nabijheid van winkelcentrum 'De Hoven' 
en het 'Poptapark'.

Snelwegen (A4 en A13) zijn snel bereikbaar.

Bus en tramverbinding naar Delft CS en Centrum op 
korte loopafstand.




Oplevering woning in overleg.

www.prinsenstadmakelaardij.nl





Begane grond
Voordeur op begane grond op binnenterrein. 
Parkeerplaats (no 169) is direct voor de deur. 
Hal/gang met technische ruimte voor 
balansventilatie. Meterkast met 9 groepen en 3 
x aardlekschakelaar. Stadverwarming (Eneco). 
Laminaatvloer en vloerverwarming. Toiletruimte 
met hangend closet en fonteintje. Garderobe 
onder vast trap. Werk-/ slaapkamer aan 
achterzijde (zonzijde) woning met schuifpui 
naar zonnig balkon. Vaste trap naar 1e etage..





Eerste verdieping
Entree via warmte isolerende loftdeuren van 
steigerhout naar lichte woonkamer met open 
keuken. Keuken met diverse inbouwapparatuur 
wo. Oven, magnetron, Draaideuren 
(kantelkiepsysteem) naar Franse balkons aan de 
voor- en achterzijde van de woning. 
Laminaatvloer met vloerverwarming. Vaste trap 
naar 2e etage.





Tweede verdieping
3 slaapkamers, waarvan de master bedroom 
aan de voorzijde (noordwestzijde) van de 
woning is gelegen. De achter slaapkamers liggen 
aan de zuidoostzijde van de woning. Alle 
slaapkamers hebben kiep-kantelramen naar 
Franse balkons. Radiatoren op de slaapkamers. 
Luxe ruime badkamer met inloopdouche, toilet 
met duoblok, wastafelmeubel, spiegelkast, 
handdoekradiator, antracietgrijze vloertegels en 
wandtegels tot aan het plafond. Vaste trap naar 
3e etage.





Titel
Werk-, slaap-, hobbykamer, desgewenst nog 
zelf in te delen. Kitchenette. Wasmachine 
aansluiting en droger. Radiatoren. Schuifpui naar 
een ruim en zonnig dakterras. 





PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



ENERGIELABEL





NOTITIES
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MAAK KENNIS

MET ONS KANTOOR

Prinsenstad Makelaardij is de full service makelaar 
woningen voor Delft en omgeving. Wij bemiddelen bij 
verkoop, aankoop en verhuren van woningen. Ook doen 
wij gratis waardebepalingen en leveren professionele 
taxatiediensten. 




Prinsenstad Makelaardij gaat verder in haar dienst-

verlening dan andere makelaars. Wij leveren kwaliteit

en diensten op maat, werken kostenefficiënt en bieden 
een markt-conform courtage. Wij zijn toegankelijk, 

werken transparant en voorzien klanten van praktische 
adviezen. Met onze servicegerichte en persoonlijke 

aanpak onderscheiden wij ons van andere makelaars in 
Delft en omgeving.




Kom gerust een keer langs aan de Buitenwatersloot 110 

in Delft. Maak een afspraak voor een vrijblijvend advies-

gesprek onder het genot van een verse kop koffie of thee! 

Prinsenstad Makelaardij


 Buitenwatersloot 110


2613 SV, Delft 

+31 (0)15 200 2106

info@prinsenstadmakelaardij.nl

www.prinsenstadmakelaardij.nl



INTERESSE?

NEEM CONTACT OP

MET ONS KANTOOR
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