
Koningin Wilhelminalaan 8, Waalre



Op een zeer gewilde locatie staat deze half vrijstaande jaren 30 woning met 

behoud van authentieke elementen. Voorzien van o.a. 3 slaapkamers, garage, 

eigen oprit en een royale achtertuin op het zuiden. Het geheel is gelegen op 

een royaal perceel van 425 m2. De karakteristieke woning dient te worden 

gemoderniseerd.

Koningin Wilhelminalaan 8, Waalre



“Voor de snelle beslissers!!”

Bijzonderheden

• De gehele woning is voorzien van enkel glas 
en met glas in loodramen, de verwarming is 
geïnstalleerd in 2019, buitenzijde is geschilderd 
in 2021.

• De woning ligt in één van de meest 
karakteristiek straten, nabij uitvalswegen 
winkelvoorzieningen en bossen. 
 
Genoemde maten en gegevens zijn slechts een 

indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten 

ontleend worden.

ca. 107 m2

ca. 425 m2

1935

ca. 516 m3

Kenmerken

Woonoppervlak

Perceeloppervlak

Bouwjaar

Inhoud



Begane grond

Entree

Vestibule met meterkast en middels een mooie glazen deur toegang naar de hal met een fraaie oude 

tegelvloer, toilet en trapopgang.

Woonkamer

Woonkamer met schouw en openslaande tuindeuren.

 

Keuken

Eenvoudige keuken met servieskast, kleine kelder en bijkeuken met cv (2019).

















Eerste verdieping
Middels overloop toegang tot 3 slaapkamers en eenvoudige badkamer.

Tweede verdieping
Mogelijkheid tot het realiseren van een 4e slaapkamer.

















Tuin

Royale achtertuin met garage en overdekt terras, vrije achterom en oprit voor diverse auto’s











Eerste verdiepingBegane grond



GarageTweede verdieping



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 26 september 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aalst Noord-Brabant
C
1683

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: fvh

Kadaster
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