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LOCATIE

Woon jij straks in deze omgeving?



KENMERKEN
Woonoppervlakte

ca. 71
Inhoud

ca. 280

Perceeloppervlakte

ca. 
Bouwjaar

2022

Aantal kamers

3
Energielabel

A



KENMERKEN
Bouwjaar 2022

Soort BENEDENBOVENWONING

Ligging West

Parkeerfaciliteiten Betaald parkeren

Aantal verdiepingen 2

Kamers 3

Aantal slaapkamers 2

Inhoud 280m3

Woonoppervlakte 71m2

Perceeloppervlakte 0

Overige inpandige ruimte 0

Gebouw gebonden buiten ruimte 37m2

Externe bergruimte -

Verwarming cvketel

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



53% 47% 0,5 per huishouden

Leeftijd

Huishoudens

Koop / huur

BUURTINFORMATIE
Buurtinformatie - Delft / Wippolder-Noord



OMSCHRIJVING
OPEN HUIS OP WOENSDAGMIDDAG 25/5 EN 
VRIJDAGMIDDAG 27/5 AANSTAANDE TUSSEN 
15:30 EN 17:30 UUR.




TURNKEY APPARTEMENT IN NIEUWSTAAT van 
circa 71 m2 op de begane grond en op de eerste 
etage met twee slaapkamers, twee badkamers en 
twee toiletten. Hoge plafonds en een riant dakterras 
van 37m2 gericht op het zuidoosten. De woning is in 
2022 grondig verbouwd en wordt gebruiksklaar 
opgeleverd!




De woning is gelegen in een rustige straat op 
loopafstand van het historische centrum van Delft. 
Diverse buurtwinkels op loopafstand en op 
steenworp afstand van de gezellige binnenstad van 
Delft en de Oostpoort met een ruime keuze uit 
horecagelegenheden en winkels. Centraal gelegen 
ten opzichte van het station, openbaar vervoer 
vervoervoorzieningen (bus en tram), de TU-wijk en 
de uitvalswegen.




Indeling woning:

Begane grond circa 41m2.

Ruime entree. Garderobe met CV-ruimte en 
meterkast. Keuken met inbouwapparatuur als 
vaatwasser, koel-vriescombinatie, inductie kookplaat, 
afzuigkap, spoelunit met mengkraan en combi-
magnetronoven. Lichte woonkamer, met 
laminaatvloer en vaste trap naar 1e etage. 
Slaapkamer. Badkamer met hangend closet, 
wastafelmeubel, inloopdouche en handdoekradiator. 
Vloerverwarming in de woonkamer/keuken en 
radiatoren in de andere vertrekken.




Eerste etage circa 30m2.

Ruime overloop met toegang naar zonnig dakterras, 
opstelplaats voor was- en droog combinatie en 
ventilatie box. Badkamer met hangend closet, 
wastafelmeubel, inloopdouche en handdoekradiator. 
Slaapkamer aan de achterzijde van de woning met 
uitzicht op de Delfgauwseweg. Radiatorverwarming 
op gehele etage.




Riant dakterras 37 m2 gericht op het zuidoosten.




Kenmerken woning:

• Bouwjaar 2022.

• Gebruikersoppervlakte 71 m2.

• Inhoud ca 280 m3.

• Dakterras circa 37m2.

• Energielabel A.

• VVE is actief (inschrijving KVK, splitsingsakte en 
bijdrage van € 114,21 per maand).

• Historische binnenstad op korte loopafstand

• Recreatiegebied "De Delftse Hout” is met 5 
minuten fietsen bereikbaar.

• Gunstige ligging ten aanzien van de TU Delft en de 
uitvalswegen (A4, A13 en A20). 

• Er wordt voor deze woning geen parkeervergunning 
afgegeven.




Oplevering is per direct mogelijk!

www.prinsenstadmakelaardij.nl



TURNKEY APPARTEMENT IN NIEUWSTAAT van 
circa 71 m2 op de begane grond en op de eerste 
etage met twee slaapkamers, twee badkamers en 
twee toiletten. Hoge plafonds en een riant dakterras 
van 37m2 gericht op het zuidoosten. De woning is in 
2022 grondig verbouwd en wordt gebruiksklaar 
opgeleverd!




De woning is gelegen in een rustige straat op 
loopafstand van het historische centrum van Delft. 
Diverse buurtwinkels op loopafstand en op 
steenworp afstand van de gezellige binnenstad van 
Delft en de Oostpoort met een ruime keuze uit 
horecagelegenheden en winkels. Centraal gelegen 
ten opzichte van het station, openbaar vervoer 
vervoervoorzieningen (bus en tram), de TU-wijk en 
de uitvalswegen.



Begane grond
Begane grond circa 41m2.

Ruime entree. Garderobe met CV-ruimte en 
meterkast. Keuken met inbouwapparatuur als 
vaatwasser, koel-vriescombinatie, inductie 
kookplaat, afzuigkap, spoelunit met mengkraan 
en combi-magnetronoven. Lichte woonkamer, 
met laminaatvloer en vaste trap naar 1e etage. 
Slaapkamer. Badkamer met hangend closet, 
wastafelmeubel, inloopdouche en 
handdoekradiator. Vloerverwarming in de 
woonkamer/keuken en radiatoren in de andere 
vertrekken.





Eerste verdieping
.Eerste etage circa 30m2.

Ruime overloop met toegang naar zonnig 
dakterras, opstelplaats voor was- en droog 
combinatie en ventilatie box. Badkamer met 
hangend closet, wastafelmeubel, inloopdouche 
en handdoekradiator. Slaapkamer aan de 
achterzijde van de woning met uitzicht op de 
Delfgauwseweg. Radiatorverwarming op gehele 
etage.




Riant dakterras van circa 37m2 gericht op het 
zuidoosten.





Tweede verdieping
Vervolg





Omgeving
Directe omgeving.



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


 Buitenwatersloot 110
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+31 (0)15 200 2106

info@prinsenstadmakelaardij.nl
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