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LOCATIE

Woon jij straks in deze omgeving?



KENMERKEN
Woonoppervlakte

ca. 61
Inhoud

ca. 214

Perceeloppervlakte

ca. 
Bouwjaar

1968

Aantal kamers

2
Energielabel

E



KENMERKEN
Bouwjaar 1968

Soort PORTIEKFLAT

Ligging Delft Voorhof

Parkeerfaciliteiten Gratis

Aantal verdiepingen 1

Kamers 2

Aantal slaapkamers 1

Inhoud 214m3

Woonoppervlakte 61m2

Perceeloppervlakte nvt

Overige inpandige ruimte 3m2

Gebouw gebonden buiten ruimte 6m2

Externe bergruimte 4m²

Verwarming blokverwarming

Isolatie dubbelglas

Energielabel E

Warmwatervoorziening 80 liter boiler elektrisch



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



59% 41% 0,5 per huishouden

Leeftijd

Huishoudens

Koop / huur

BUURTINFORMATIE
Buurtinformatie - Delft / Voorhof-Hoogbouw



OMSCHRIJVING
Aan de verkeersluwe en zonnige zijde van de Roland 
Holstlaan bieden wij dit verzorgde 2-
kamerappartement op de 5e verdieping te koop aan. 
Dit betekent uitzicht op groen en de middagzon op 
het balkon. De ligging van de woning is uitstekend 
ten opzichte van openbaar vervoer, op loopafstand 
van het station Delft Zuid, een bushalte om de hoek, 
winkelcentrum In de Hoven. Binnen luttele 
autominuten bereikt u de uitvalswegen A4 en A13, de 
TU Delft en het centrum van Delft.




De indeling van dit appartement is als volgt:




Begane grond: gesloten centrale hal, trappenhuis en 
lift naar verdieping welke uitkomt op een portiek 
voor slechts 2 appartementen. Eigen fietsenberging 
op de begane grond.




5e verdieping:

Inpandige berging in portiek. Entree van het 
appartement in de centrale hal met meterkast (6 x 
groep, 2 x aardlekschakelaar), vaste kast en toegang 
tot alle ruimtes. De woonkamer met laminaatvloer is 
gelegen aan de achter- en zonzijde van de woning. 
Door de hoekligging beschikt de woonkamer over 
een extra raam in de zijgevel, waardoor er extra licht 
de woonkamer invalt. Door middel van dubbele 
openslaande deuren is er toegang tot het balkon met 
een groen en weids uitzicht over de omgeving, met 
profijt van de middag- en avondzon. De moderne en 
lichte keuken uit 2015 bevindt zich aan de voor- en 
straatzijde van de woning en is voorzien van een 4 
pits gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser, koelkast, 
vriezer, oven en magnetron. De slaapkamer is 
eveneens aan de voorzijde gelegen. Badkamer met 
plavuizen vloer, instapdouche, wastafel, 
handdoekradiator, aansluitingen voor de 
wasmachine/droger en een moderne 80-liter boiler 
in eigendom. Apart toilet met plavuizen vloer, 
duoblok en fonteintje.




Kenmerken:

- Bouwjaar 1968


- Woonoppervlakte circa 61 m2

- Berging op etage circa 3 m2

- Fietsenberging op begane grond circa 4 m2

- Inhoud circa 214 M3

- Actieve VVE met een maandelijkse bijdrage van € 
204,23 (inclusief voorschot blokverwarming)

- Volledig voorzien van dubbel glas

- Energielabel E

- Gratis en voldoende parkeergelegenheid.

www.prinsenstadmakelaardij.nl



Fotogalerij



Begane grond en 5e etage
Fotogalerij





Begane grond en 5e etage
Fotogalerij





Begane grond en 5e etage
Fotogalerij





PLATTEGROND



PLATTEGROND



ENERGIELABEL





NOTITIES

www.prinsenstadmakelaardij.nl



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

Prinsenstad Makelaardij
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