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LOCATIE

Woon jij straks in deze omgeving?



KENMERKEN
Woonoppervlakte

ca. 101
Inhoud

ca. 345

Perceeloppervlakte

ca. 97
Bouwjaar

1986

Aantal kamers

5
Energielabel

C



KENMERKEN
Bouwjaar 1986

Soort EENGEZINSWONING

Ligging Zuidzuidwest

Parkeerfaciliteiten Gratis parkeren

Aantal verdiepingen 3

Kamers 5

Aantal slaapkamers 4

Inhoud 345

Woonoppervlakte 101

Perceeloppervlakte 97

Overige inpandige ruimte

Gebouw gebonden buiten ruimte

Externe bergruimte 7m²

Verwarming cvketel, vloerverwarminggedeeltelijk

Isolatie dakisolatie, vloerisolatie, largelydoubleglazing

Energielabel C



51% 49% 0,9 per huishouden

Leeftijd

Huishoudens

Koop / huur

BUURTINFORMATIE
Buurtinformatie - Westland / Honselersdijk centrum



OMSCHRIJVING
Altijd al willen wonen in een ruime 5-kamer 
eengezinswoning, welke zeer rustig en kindvriendelijk 
is gelegen en vanaf waar je binnen 1 minuut lopen in 
de gezellige dorpskern van Honselersdijk kunt zijn? 
Dan is dit je kans!




Deze goed onderhouden en ruime tussenwoning uit 
het bouwjaar 1986 beschikt over een 
woonoppervlakte van 101 m2, een 
perceeloppervlakte van 97 m2 en een zonnige 
achtertuin van circa 40 m2.




Indeling woning:

Begane grond

Entree vanaf woonerf en voordeur naar gang. 

Gang met meterkast (7 groepen + kookgroep + 2x 
aardlekschakelaar). Radiator en pomp voor 
vloerverwarming in de keuken. 

Toiletruimte met staand toilet en fonteintje. Enkel 
glas in de voordeur en kozijn. Vaste trap naar 1e 
etage.

Woonkamer met massief eiken vloer, vaste 
inbouwkast en glasweefsel behang aan de muren. 
Dubbel glas in het achter kozijn, met openslaande 
deur naar de achtertuin.

Half open keuken met diverse inbouwapparatuur: 
inductie kookplaat, afzuigkap, koelkast, vriezer, 
vaatwasser, combi-magnetronoven, inbouwspots, 
vloerverwarming en dubbel glas in het kozijn aan de 
zijde van het woonerf. 

Zonnige achtertuin op ZZW met stenen berging met 
dubbel glas. Zonnescherm aan de gevel en oude 
waalformaat klinkers op de tuinbodem. Achterom 
naar pleintje, speelweide voor kinderen en doorgang 
naar Dijkstraat (winkelstraat) binnen 150 meter van 
de woning!




1e etage

Overloop met vast vloerbedekking en Spachtelputz 
op de wanden in her trapgat en overloop.

Drie slaapkamers waarvan twee met laminaatvloer 
en een met linoleumvloer. Voorzijde woning nieuw 
dubbel glas in 2019. Achter slaapkamers met 

kunststof Velux dakramen uit 2019. Badkamer met 
witte tegelvloer en wandtegels tot aan het plafond. 
Hangend 2e toilet, ligbad + douche, wastafel, 
handdoekradiator en aluminium schrootjes plafond 
met inbouwspots. Badkamerraam vernieuwd met 
dubbel glas in 2019. Vaste trap naar 2e etage.




2e etage

Direct toegang naar ruime zolderkamer met 
kunststof Velux dakramen uit 2019. Veel bergruimte 
achter knieschotten en in vaste kast. Aparte ruimte 
voor CV ketel (Nefit 2005), wasmachine, droger en 
bidet. Let op: de zolder meet in totaal ruim circa 18 
m2, waarvan circa 14 m2 onder de 1,50 meter lijn!




Kenmerken woning:

- Bouwjaar 1986

- Gebruikersoppervlakte wonen 101m2

- Inhoud 345 m3

- Perceelgrootte 97m2

- Energielabel C

- Vlakbij dorpskern van Honselersdijk

- Vrij parkeren

www.prinsenstadmakelaardij.nl



Altijd al willen wonen in een ruime 5-kamer 
eengezinswoning, welke zeer rustig en kindvriendelijk 
is gelegen en vanaf waar je binnen 1 minuut lopen in 
de gezellige dorpskern van Honselersdijk kunt zijn? 
Dan is dit je kans!




Deze goed onderhouden en ruime tussenwoning uit 
het bouwjaar 1986 beschikt over een 
woonoppervlakte van 101 m2, een 
perceeloppervlakte van 97 m2 en een zonnige 
achtertuin van circa 40 m2.



Begane grond
Entree vanaf woonerf en voordeur naar gang. 

Gang met meterkast (7 groepen + kookgroep + 
2x aardlekschakelaar). Radiator en pomp voor 
vloerverwarming in de keuken. 

Toiletruimte met staand toilet en fonteintje. 
Enkel glas in de voordeur en kozijn. Vaste trap 
naar 1e etage.

Woonkamer met massief eiken vloer, vaste 
inbouwkast en glasweefsel behang aan de 
muren. Dubbel glas in het achter kozijn, met 
openslaande deur naar de achtertuin.

Half open keuken met diverse 
inbouwapparatuur: inductie kookplaat, 
afzuigkap, koelkast, vriezer, vaatwasser, combi-
magnetronoven, inbouwspots, vloerverwarming 
en dubbel glas in het kozijn aan de zijde van het 
woonerf. 

Zonnige achtertuin op ZZW met stenen berging 
met dubbel glas. Zonnescherm aan de gevel en 
oude waalformaat klinkers op de tuinbodem. 
Achterom naar pleintje, speelweide voor 





Eerste verdieping
Overloop met vast vloerbedekking en 
Spachtelputz op de wanden in her trapgat en 
overloop.

Drie slaapkamers waarvan twee met 
laminaatvloer en een met linoleumvloer. 
Voorzijde woning nieuw dubbel glas in 2019. 
Achter slaapkamers met kunststof Velux 
dakramen uit 2019. Badkamer met witte 
tegelvloer en wandtegels tot aan het plafond. 
Hangend 2e toilet, ligbad + douche, wastafel, 
handdoekradiator en aluminium schrootjes 
plafond met inbouwspots. Badkamerraam 
vernieuwd met dubbel glas in 2019. Vaste trap 
naar 2e etage.





Tweede verdieping
Direct toegang naar ruime zolderkamer met 
kunststof Velux dakramen uit 2019. Veel 
bergruimte achter knieschotten en in vaste kast. 
Aparte ruimte voor CV ketel (Nefit 2005), 
wasmachine, droger en bidet. Let op: de zolder 
meet in totaal ruim circa 18 m2, waarvan circa 14 
m2 onder de 1,50 meter lijn!





Omgeving
Speelwieden voor kinderen en de gezellige 
Dijkstraat (winkelstraat) is in 150 meter lopen te 
bereiken.



PLATTEGROND



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

Prinsenstad Makelaardij


 Buitenwatersloot 110


2613 SV, Delft

+31 (0)15 200 2106

info@prinsenstadmakelaardij.nl
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