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LOCATIE

Woon jij straks in deze omgeving?



KENMERKEN
Woonoppervlakte

ca. 166
Inhoud

ca. 650

Perceeloppervlakte

ca. 175
Bouwjaar

2018

Aantal kamers

7
Energielabel

A



KENMERKEN
Bouwjaar 2018

Soort EENGEZINSWONING

Ligging West

Parkeerfaciliteiten 2 privé parkeerplaatsen

Aantal verdiepingen 3

Kamers 7

Aantal slaapkamers 6

Inhoud 650

Woonoppervlakte 166

Perceeloppervlakte 175

Overige inpandige ruimte nvt

Gebouw gebonden buiten ruimte nvt

Externe bergruimte 6m²

Verwarming vloerverwarminggeheel, warmtepomp, 
warmteterugwininstallatie, aardwarmte

Isolatie vollediggeisoleerd, ecobouw

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



62% 38% 0,3 per huishouden

Leeftijd

Huishoudens

Koop / huur

BUURTINFORMATIE
Buurtinformatie - Delft / TU-Noord



OMSCHRIJVING
Op fietsafstand van het centrum van Delft vind je 
deze in 2019 opgeleverde eengezinswoning met 
zeer diepe achtertuin en eigen parkeerplaats achter 
de tuin. Deze nul-op-de-meter woning is gelegen in 
de kindvriendelijke wijk Schoemaker Plantage.




Deze zeer energiezuinige Nul-op-de-Meter woning 
heeft een lengte van 10,50 meter en een breedte 
van 5,72 meter, is geheel voorzien van 
vloerverwarming en vloerkoeling, verkeert in een 
uitstekende staat van onderhoud en is zonder 
verdere kosten zo te betrekken!




INDELING WONING

Delftse stoep, entree woning, hal met modern toilet 
met hangende closet en fonteintje, meterkast, 
doorloop naar de woonkamer en trapopgang naar de 
eerste verdieping.




Tuingerichte woonkamer met laminaatvloer en een 
schuifpui die zorgt voor veel lichtinval en praktische 
verbinding met de tuin en achtergelegen privé 
parkeerplaats. Open keuken aan de voorzijde van de 
woning met granito aanrechtblad, voorzien van 
inductiekookplaat, afzuigkap, vaatwasser, koelkast, 
vrieskast, oven, combimagnetron en Quooker. De 
verzorgde en 10,00 meter diepe en 6,00 meter 
brede achtertuin met achterom en ruime berging is 
gelegen op het Westen, door de diepe tuin en het 
feit dat het een hoekwoning betreft, is er altijd wel 
een plek voor zonaanbidders te vinden. Achter de 
tuin bevindt zich op eigen perceel twee privé 
parkeerplaatsen.




Eerste verdieping:

Overloop met modern toilet met hangend closet en 
fonteintje. Toegang tot vier slaapkamers, waarvan 
twee aan de voorzijde en twee aan de achterzijde 
van de woning. De moderne badkamer bevindt zich 
midden in de woning en is voorzien van een 
inloopdouche, ligbad en wastafelmeubel met 
dubbele wastafel.





Tweede verdieping:

Overloop met toegang tot twee ruime zolderkamers 
en een extra badkamer met douche en wastafel. In 
een van de slaapkamer is de opstelplaats voor de 
wasmachine en droger, de WTW- unit en de 
omvormer van de zonnepanelen. 




DUURZAAMHEID

De woning is met de nieuwste ontwikkelingen op het 
gebied van duurzaamheid gebouwd. Zo komt de 
WARMTE en KOELING uit de bodem Een 
gasaansluiting is niet meer aanwezig. De benodigde 
energie wordt opgewekt door de 28 zonnepanelen 
op het dak. Deze maatregelen maken van jouw Nul 
Op de Meter huis een energie neutrale woning en 
zorgen voor een prettig binnenklimaat. Een 
warmtepomp creëert een aangenaam 
binnenklimaat. Is het buiten koud? Dan zorgt de 
warmtepomp dat de vloer aangenaam warm 
aanvoelt en uw woning wordt verwarmd. Is het 
buiten warm, dan koelt de vloer weer af. Dit zorgt 
voor een constante temperatuur in alle seizoenen. 
Water wordt verwarmd door de warmtepomp en 
opgeslagen in een boiler. Bovendien haalt een slim 
ventilatiesysteem de warmte uit de van binnen 
afgezogen lucht om de koude buitenlucht weer op te 
warmen en voldoen isolatie en het triple glas aan 
hoge eisen. 




BIJZONDERHEDEN

- Bouwjaar woning 2018

- woonoppervlakte 166 m²

- Inhoud 650 m³

- Perceeloppervlakte 175 m2

- Energielabel A

- Volledig geïsoleerd

- Volledig voorzien van vloerverwarming én -koeling!

- Servicecontract op de duurzame 
energievoorziening voor de opwekking van warmte 
levering, koude levering, warmte t.b.v. warm 
tapwater en elektriciteit.


www.prinsenstadmakelaardij.nl





Begane grond
Delftse stoep, entree woning, hal met modern 
toilet met hangende closet en fonteintje, 
meterkast, doorloop naar de woonkamer en 
trapopgang naar de eerste verdieping.




Tuingerichte woonkamer met laminaatvloer en 
een schuifpui die zorgt voor veel lichtinval en 
praktische verbinding met de tuin en 
achtergelegen privé parkeerplaats. Open keuken 
aan de voorzijde van de woning met granito 
aanrechtblad, voorzien van inductiekookplaat, 
afzuigkap, vaatwasser, koelkast, vrieskast, oven, 
combimagnetron en Quooker. De verzorgde en 
10,00 meter diepe en 6,00 meter brede 
achtertuin met achterom en ruime berging is 
gelegen op het Westen, door de diepe tuin en 
het feit dat het een hoekwoning betreft, is er 
altijd wel een plek voor zonaanbidders te 
vinden. Achter de tuin bevindt zich op eigen 
perceel een privé parkeerplaats.





Eerste verdieping
Overloop met modern toilet met hangend 
closet en fonteintje. Toegang tot vier 
slaapkamers, waarvan twee aan de voorzijde en 
twee aan de achterzijde van de woning. De 
moderne badkamer bevindt zich midden in de 
woning en is voorzien van een inloopdouche, 
ligbad en wastafelmeubel met dubbele 
wastafel.





Tweede verdieping
Overloop met toegang tot twee ruime 
zolderkamers en een extra badkamer met 
douche en wastafel. In een van de slaapkamer is 
de opstelplaats voor de wasmachine en droger, 
de WTW- unit en de omvormer van de 
zonnepanelen.





Titel
Directe omgeving



PLATTEGROND



PLATTEGROND



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
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