
Peeters & Vermeulen Makelaars Taxateurs B.V.

TEL. 010-5924444

pvmakelaars.nl

info@pvmakelaars.nl

VRAAGPRIJS 
€ 315.000 K.K.

WETH. DIJKSHOORNLAAN 24, MAASLAND



Woonoppervlakte : 94.10m²

Perceeloppervlakte : 199m²

Inhoud : 420.40m³

Bouwjaar : 1938

Wethouder Dijkshoornlaan 24, Maasland



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

Op de hoek van de Wethouder Dijkshoornlaan en de 

Prinses Irenelaan in Maasland is de karakteristieke 


jaren '30 hoekwoning met garage gelegen. Deze 

sfeervolle woning is een kans voor iedereen die op 

zoek is naar sfeer, karakter en een eigen garage met 

oprit. De op de hoek gelegen woning is gelegen op 

een perceel van 199 m2 eigen grond, beschikt over 

een gezellige erker aan de voorzijde, een ruime, 

lichte woonkamer, bijkeuken, serre en heeft een 

garage in de achtertuin. Op de verdieping zijn 

momenteel twee slaapkamers, maar hier bestaat de 

mogelijkheid om een derde slaapkamer terug te 

brengen. Dankzij de hoekligging is de gezellige 

zijtuin een heerlijke zonnige plek om te verblijven.





Begane grond: Grote groene voortuin/zijtuin met 

toegang tot de woning. Entree met toilet en kelder 

onder de trap naar de verdieping. Via de hal komen 

we in de gezellige, lichte woonkamer. Aan de 

voorzijde van de woning is een sfeervolle erker 

geplaatst. Dankzij de erker, het zijraam en dubbele 

deuren in de achtergevel is dit een hele lichte 

woonkamer. De woonkamer is voorzien van een 

houten laminaat vloer. De open haard staat in het 

midden van de woonkamer. Aan de achterzijde van 

de woning is een open keuken geplaatst in een L-

vormige opstelling. Vanuit de keuken komen we in 

de bijkeuken met aangrenzend de badkamer en 

serre. De bijkeuken is een praktische ruimte waar 

o.a. de aansluitingen voor de wasmachine en droger 

zijn. Ook is hier de CV-combiketel geplaatst. De 

badkamer is ruim. In de badkamer is onder andere 

een ligbad, een douche, tweede toilet en een 

wastafel aanwezig. 


De serre is afgesloten met een glazen schuifwand. 

Vanuit de serre is de garage bereikbaar en hebben 

we een fijn uitzicht op de tuin. Via de serre komen 

we in de gezellige zijtuin. De zijtuin is richten het 

Zuidwesten gelegen.





1e Etage: Op deze verdieping waren oorspronkelijk 

drie slaapkamers. Hier zijn nu twee kamers van 

gemaakt. Op de overloop is in de hoek van de 

dakkapel een kleine werkruimte gecreëerd met een 

vaste kastenwand. Aan de achterzijde van de 

woning is een slaapkamer waar vanuit het dakterras 

bereikbaar is. De hoofdslaapkamer is maar liefst 6.72 

lang en beschikt over bergruimte en vaste kasten. 

Aan de voorzijde is een dakraam geplaatst, aan de 

achterzijde een dakkapel en dankzij het zijraam is er 

extra veel licht in deze kamer. Vanaf de overloop is 

de vliering bereikbaar.  





Vliering: Over de gehele breedte van de woning is 

een bergvliering aanwezig. Deze is bereikbaar vanaf 

de overloop middels een Vlizotrap. 





Garage: De garage is een praktische ruimte van 

5,60x2,98. Boven de garage is een grote vliering 

aanwezig. Deze is bereikbaar middels een Vlizotrap. 

In de garage is elektra, water en verwarming 

aanwezig. Aan de voorzijde is de garage afgesloten 

met een elektrische overheaddeur en vanaf de 

Prinses Irenelaan via de eigen oprit te bereiken. 





Bijzonderheden:


•	Sfeervolle hoekwoning met garage


•	Vanwege het bouwjaar van de woning zal er een 

zogenaamde 'ouderdomsclausule' in de 

koopovereenkomst worden opgenomen


•	199 m2 eigen grond


•	Veilige en kindvriendelijke groene omgeving nabij 

diverse voorzieningen


•	CV-combiketel (2000)


•	Energielabel E





Kadastraal:


Wethouder Dijkshoornlaan 24, 3155 TP Maasland


Maasland sectie H nummer 2634 


Groot 1 are 99 centiare





Opleveren:			in overleg, kan spoedig





Ondanks dat deze brochure zorgvuldig is 

samengesteld kunnen er aan deze brochure geen 

rechten worden ontleend. Alle maten zijn conform 

NEN 2580 ingemeten, alle data zijn circa.  Deze 

brochure nodigt u uit tot het doen van een bod.

pvmakelaars.nl



PLATTEGROND 


Wethouder Dijkshoornlaan 24, Maasland



PLATTEGROND begane grond
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PLATTEGROND kelder

Wethouder Dijkshoornlaan 24, Maasland



PLATTEGROND 1e etage
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KADASTRALE KAART

Wethouder Dijkshoornlaan 24, Maasland



LOCATIE OP DE KAART

WOONT U HIER BINNENKORT?

Locatie:


Gelegen in een rustige gezellige woonstraat 

aan de rand van het historisch centrum van 

Maasland en in de nabijheid van scholen, 

winkels en overige voorzieningen. Het dorp 

Maasland is centraal gelegen tussen Maassluis 

en Schipluiden. Van oorsprong is Maasland een 

agrarisch dorp. Rotterdam en Den Haag zijn 

dankzij verbindingswegen A4 en A20 goed 

bereikbaar. Maasland heeft een actief 

verenigingsleven. De kinderopvang, scholen en 

diverse sportvoorzieningen zijn lekker dichtbij. 

Wandel de tuin uit en voor je het weet, loop je 

in het recreatiegebied van Midden-Delfland.
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INTERESSE?

NEEM CONTACT MET ONS OP!

Peeters & Vermeulen 
Makelaars Taxateurs B.V.

's-Herenstraat 54

3155 SK

Maasland

TEL. 010-5924444

pvmakelaars.nl

info@pvmakelaars.nl


