
TE KOOP
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Rijswijk

Vraagprijs 


€ 325.000 K.K.
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LOCATIE

Woon jij straks in deze omgeving?



KENMERKEN
Woonoppervlakte

ca. 115
Inhoud

ca. 360

Perceeloppervlakte

ca. 
Bouwjaar

1979

Aantal kamers

3
Energielabel

D



KENMERKEN
Bouwjaar 1979

Soort PORTIEKFLAT

Ligging balkon gericht op zuidwesten

Parkeerfaciliteiten vergunning

Aantal verdiepingen 1

Kamers 3

Aantal slaapkamers 2

Inhoud 360

Woonoppervlakte 115

Perceeloppervlakte

Overige inpandige ruimte

Gebouw gebonden buiten ruimte 11

Externe bergruimte 5m²

Verwarming cvketel

Isolatie dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, gedeeltelijkdubbelglas

Energielabel D



46% 54% 0,8 per huishouden

Leeftijd

Huishoudens

Koop / huur

BUURTINFORMATIE
Buurtinformatie - Rijswijk / Stervoorde



OMSCHRIJVING
Gelegen in Rijswijk Stervoorde ligt dit ruime 3-kamer 
appartement van 115 m2 aan het Marshallplein. 




Het complex is voorzien van een lift en ligt op enkele 
minuten loopafstand van het uitgebreide 
winkelcentrum 'In de Bogaard' in Rijswijk, met alle 
gemakken zoals detailhandel, restaurants en 
openbaar vervoer in de directe omgeving en de 
rijksweg A4 of A13 (richting Rotterdam en/of Den 
Haag) op slechte enkele minuten autorijden van de 
woning.




Indeling woning:

Gesloten portiek met brievenbus en bellentableau 
(videofoon); centrale hal met trappenhuis en lift; 
entree appartement op 1e etage.




1e etage:

Indeling woonruimte: 

De woning bestaat uit drie kamers waarvan twee 
slaapkamers en een woonkamer/keuken. Verder is er 
een moderne badkamer en een apart toilet te vinden 
in de woning. Gedeeltelijk dubbel glas in de 
woonkamer, enkel glas in keuken en slaapkamers. 
Balkon gericht op het zuidwesten.




Entree via hal met gaderobe, meterkast en 
stookruimte met cv-ketel. 

Woonkamer met laminaatvloer, intercom installatie 
en schuifpui naar ruim balkon op het zuidwesten. 

Lichte keuken met diverse inbouwapparatuur als een 
5-pits gasfornuis, afzuigkap, vaatwasser, oven, veel 
kastruimte en granito aanrechtblad.

Gang voor toegang naar voor- en achter slaapkamer. 

Badkamer met inloopdouche, hangend closet en 
wastafelmeubel. 

Separaat toilet met hangend closet en fonteintje. 

Aparte ruimte voor wasmachine en droger.




Inpandige berging op de begane grond.




Uitzicht op zonnige binnentuin/dakterras voor 
gezamenlijke gebruik voor alleen bewoners.




Bijzonderheden:

- Bouwjaar 1979

- Gebruikersoppervlakte 115 m2

- Inhoud 360 m3

- Balkon 11 m2

- Bergruimte 5 m2

- Energielabel D

- Actieve VvE, maandelijkse bijdrage € 222,75, (incl. 
inpandige berging), opstalverzekering; 
schoonmaakkosten algemene ruimte, onderhoud lift, 
etc.

- Eigen verwarming en warm watervoorziening 
middels een Cv-ketel.

- In de directe nabijheid van winkelcentrum 'In de 
Bogaard'

www.prinsenstadmakelaardij.nl



Tekst



1e etage
Entree via hal met gaderobe, meterkast en 
stookruimte met cv-ketel. 

Woonkamer met laminaatvloer, intercom 
installatie en schuifpui naar ruim balkon op het 
zuidwesten. Lichte keuken met diverse 
inbouwapparatuur als een 5-pits gasfornuis, 
afzuigkap, vaatwasser, oven, veel kastruimte en 
granito aanrechtblad.

Gang voor toegang naar voor- en achter 
slaapkamer. Badkamer met inloopdouche, 
hangend closet en wastafelmeubel. Separaat 
toilet met hangend closet en fonteintje. Aparte 
ruimte voor wasmachine en droger.




Inpandige berging op de begane grond.




Uitzicht op zonnige binnentuin/dakterras voor 
gezamenlijke gebruik voor alleen bewoners.





1e etage
Vervolg.





1e etage
Vervolg





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
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INTERESSE?

NEEM CONTACT OP

MET ONS KANTOOR
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