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LOCATIE

Woon jij straks in deze omgeving?



KENMERKEN
Woonoppervlakte

ca. 90
Inhoud

ca. 285

Perceeloppervlakte

ca. 
Bouwjaar

1977

Aantal kamers

3
Energielabel

A



KENMERKEN
Bouwjaar 1977

Soort PORTIEKWONING

Ligging West

Parkeerfaciliteiten Vergunning parkeren

Aantal verdiepingen 1

Kamers 3

Aantal slaapkamers 2

Inhoud 285

Woonoppervlakte 90

Perceeloppervlakte

Overige inpandige ruimte

Gebouw gebonden buiten ruimte 7

Externe bergruimte -

Verwarming cvketel

Isolatie dubbelglas

Energielabel A

Aantal badkamers 2

Aantal toiletten 2



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



54% 46% 0,5 per huishouden

Leeftijd

Huishoudens

Koop / huur

BUURTINFORMATIE
Buurtinformatie - Delft / Centrum-Zuidoost



OMSCHRIJVING
Royaal modern 3-kamer en energiezuinig 
appartement in historische binnenstad met een ruim 
terras op het noorden, een gezamenlijke daktuin op 
het zuiden en een mooi uitzicht op de gezellige 
winkelzone van de Gasthuislaan.




Dit appartement is gesitueerd in directe nabijheid 
van de winkels, ligt ook op korte loopafstand van de 
Zuidpoortgarage, gezellige terrasjes, restaurants, 
theater De Veste, de bioscoop en openbaar 
vervoervoorzieningen.




Indeling woning:

Entree via portiekdeur op de begane grond, waarna u 
met de lift of met de trap het gezamenlijk dakterras 
op de 2e etage van het wooncomplex bereikt. Op het 
dakterras bevindt zich de toegangsdeur naar de 
woning.




Gang met vaste spiegelwand en ingebouwd wijnrek 
en garderobekast. Meterkast met 5 x groep en 1 x 
aardlekschakelaar.

Kleine slaapkamer aan dakterraszijde van de woning. 
Installatie radiator is voorbereid. Nu voorzien van 
elektrische handdoekradiator.

Moderne badkamer met tegelvoer, douchecel met 
regendouche, hangend closet en aansluiting voor 
wasmachine/droger. Ruimte voor Cv-ketel in 
badkamer.

Grote slaapkamer aan de grachtenzijde van de 
woning met walk-in-closet en toegang naar tweede 
moderne badkamer met tegenvloer, douchecel, 
hangend closet en handdoekradiator. Vanuit de 
slaapkamer heeft u toegang naar het balkon.

Woonkamer met massief eiken vloer weke 
geschuurd kan worden. Tevens toegang naar balkon.

Open lichte keuken uit 2019 met granito 
aanrechtblad en diversen inbouwapparatuur: 5-pits 
gasfornuis, afzuigkap, vaarwasser




Kenmerken:

Bouwjaar 1977 

Gelegen op 2e woonlaag en met lift en uitzicht op de 

Gasthuislaan

Woonoppervlakte circa 90m2

Inhoud circa 285m3

Terras circa 7m2

Zithoek op gezamenlijk dakterras

Gemeenschappelijke fietsenberging op begane 
grond

Actieve VVE met een bijdrage van € 181,- per maand, 
plus € 130,00 voor energie/water in de 
gemeenschappelijke ruimtes en gebruik van 
elektriciteit en water in de privé gedeeltes. Alleen het 
verbruik van gas in de privé gedeeltes wordt apart 
gemeten.

Nefit CV ketel uit 2013 in eigendom.

Volledig voorzien van HR++ glas (jaar 2021)

Energielabel A

www.prinsenstadmakelaardij.nl



Royaal modern 3-kamer en energiezuinig 
appartement in historische binnenstad met een ruim 
terras op het noorden, een gezamenlijke daktuin op 
het zuiden en een mooi uitzicht op de gezellige 
winkelzone van de Gasthuislaan.



2e etage
Entree woning op dakterras





Tweede etage
Master bedroom





Tweede etage
Terras en uitzicht + omgeving





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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