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LOCATIE

Woon jij straks in deze omgeving?



KENMERKEN
Woonoppervlakte

ca. 135
Inhoud

ca. 435

Perceeloppervlakte

ca. 356
Bouwjaar

1935

Aantal kamers

4
Energielabel

D



KENMERKEN
Bouwjaar 1935

Soort BOVENWONING

Ligging Zuid

Parkeerfaciliteiten Vergunning

Aantal verdiepingen 1

Kamers 4

Aantal slaapkamers 3

Inhoud 435

Woonoppervlakte 135

Perceeloppervlakte 356

Overige inpandige ruimte

Gebouw gebonden buiten ruimte

Externe bergruimte -

Verwarming cvketel

Isolatie dakisolatie, dubbelglas

Energielabel D



48% 52% 1,2 per huishouden

Leeftijd

Huishoudens

Koop / huur

BUURTINFORMATIE
Buurtinformatie - Lansingerland / Dorp Bergschenhoek



OMSCHRIJVING
Wil je wonen in het levendige en gezellige 
dorpscentrum van Bergschenhoek? Hier kan het! Je 
hebt het gemak van veel winkels voor de dagelijkse 
boodschappen en leuke horecagelegenheden binnen 
handbereik. Dit ruime 4-kamer appartement van 
circa 135 m2 met een groot dakterras van circa 27 
m2, met uitzicht op 'De Kruin' is boven Kwalitaria 
Delifrance gelegen.




Indeling woning:

Via de hal op de begane grond met nieuwe 
meterkast, komt u door middel van een vaste trap in 
de gang met toegang tot de drie slaapkamers, 
keuken, woonkamer, badkamer en het separate 
toilet. 

Alle kamers zijn alle voorzien van laminaatvloeren en 
spacwerk op de muren en op de plafonds. De keuken 
is voorzien van een oven, elektrische kookplaat, 
spoelbak en afzuigkap. Zeer ruime en lichte 
woonkamer. Dakterras gericht op het zuiden. De 
badkamer is voorzien van een douchecabine en een 
wastafel met spiegel. Separaat toilet.




Ligging:

De directe omgeving biedt veel sport- en 
recreatievoorzieningen en een goede aansluiting op 
het openbaar vervoer (bus naar metrostation 
Rodenrijs en treinstation Lansingerland). Dorpskern, 
supermarkten, diverse winkels en eetgelegenheden 
in de directe nabijheid. Bushalte op 5 minuten 
loopafstand. Uitvalsweg (N209) op 3 minuten 
autorijden 




Kenmerken:

Bouwjaar 1935

Woonoppervlakte 135 m2

Inhoud 435 m3

Dakterras 27 m2

Energielabel

VVE wordt nog geactiveerd. Maandelijkse bijdrage is 
nog niet bekend.

Parkeren met ontheffing voor bewoners
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Wil je wonen in het levendige en gezellige 
dorpscentrum van Bergschenhoek? Hier kan het! Je 
hebt het gemak van veel winkels voor de dagelijkse 
boodschappen en leuke horecagelegenheden binnen 
handbereik. Dit ruime 4-kamer appartement van 
circa 135 m2 met een groot dakterras van circa 27 
m2, met uitzicht op 'De Kruin' is boven Kwalitaria 
Delifrance gelegen.



1e etage
Via de hal op de begane grond met nieuwe 
meterkast, komt u door middel van een vaste 
trap in de gang met toegang tot de drie 
slaapkamers, keuken, woonkamer, badkamer en 
het separate toilet. 

Alle kamers zijn alle voorzien van 
laminaatvloeren en spacwerk op de muren en 
op de plafonds. De keuken is voorzien van een 
oven, elektrische kookplaat, spoelbak en 
afzuigkap. Zeer ruime en lichte woonkamer. 
Dakterras gericht op het zuiden. De badkamer is 
voorzien van een douchecabine en een wastafel 
met spiegel. Separaat toilet.





Dorp Bergschenhoek
De directe omgeving biedt veel sport- en 
recreatievoorzieningen en een goede 
aansluiting op het openbaar vervoer (bus naar 
metrostation Rodenrijs en treinstation 
Lansingerland). Dorpskern, supermarkten, 
diverse winkels en eetgelegenheden in de 
directe nabijheid. Bushalte op 5 minuten 
loopafstand. Uitvalsweg (N209) op 3 minuten 
autorijden 





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
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INTERESSE?

NEEM CONTACT OP

MET ONS KANTOOR
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