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VRAAGPRIJS 
€ 310.000 K.K.

KON. WILHELMINASTRAAT 48, DE LIER



Woonoppervlakte : 73.20m²

Perceeloppervlakte : 102m²

Inhoud : 315.30m³

Bouwjaar : 1923

Koningin Wilhelminastraat 48, De Lier



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

In een gezellige, autoluwe straat nabij het centrum 

van De Lier is deze sfeervolle vierkamer 

eengezinswoning met grote, zonnige achtertuin 

gelegen. De sfeervolle woning kenmerkt zich door 

de ruime woonkamer met hoog plafond, een nette 

keuken en gemoderniseerde badkamer op de 

begane grond, drie slaapkamers op de verdieping en 

een heerlijke, zonnig gelegen achtertuin met 

achterom. De woning is gelegen op een perceel van 

102 m2 eigen grond. 





Begane grond:


Via de voortuin bereiken we de entree van de 

woning met meterkast en trap naar de 

slaapverdieping. De sfeervolle woonkamer met 

grote raampartijen aan de voor- en achterzijde is 

lekker licht, mede dankzij het hoge spanplafond. 

Onder de trap is een praktische voorraadkast 

gerealiseerd. Aan de achterzijde van de woning 

bevindt zich de keuken. In de keuken is diverse 

inbouwapparatuur aanwezig. Ook hier komt veel 

licht het huis binnen. Achter de keuken bevinden 

zich het toilet en de badkamer. Zowel het toilet als 

de badkamer zijn enkele jaren geleden vernieuwd 

en betegeld in een neutrale kleurstelling. In de fraai 

aangelegde achtertuin wordt u verrast door de 

ruimte aan de achterzijde. Direct tegen de 

achtergevel is een beschutte zithoek gecreëerd 

waar het al vroeg in het voorjaar genieten is van het 

zonnetje. Achterin de tuin wordt de gehele breedte 

van het perceel benut. Ook hier is ruimte genoeg 

om te relaxen of de barbecue neer te zetten. De 

(fietsen) berging is een aangebouwde stenen 

berging. Hier zijn ook aansluitingen voor 

wasmachine/droger en is de opstelplaats van de 

CV-combiketel. De tuin is ontsloten via een brede 

poort. 





























1e Eage:


Vanaf de overloop is met een vlizotrap de grote 

bergvliering bereikbaar. Op de overloop is een 

ingebouwde vaste kastenwand aanwezig. Aan de 

achterzijde van de woning zijn twee nagenoeg 

gelijke slaapkamers gerealiseerd. Beide slaapkamers 

zijn voorzien van een elektrisch zonwerend screen. 

Eventueel kan hier één grote slaapkamer van 

gemaakt worden. De hoofdslaapkamer is aan de 

voorzijde van de woning gelegen. In de 

hoofdslaapkamer is een vaste kast aanwezig. 





Bijzonderheden:


•	Jaren ’30 sfeer in gezellige woonwijk


•	Twee kadastrale percelen eigen grond, totaal 

102m2.


•	Zonnige achtertuin op het Zuidwesten


•	Aan rustig, autoluw woonerf gelegen


•	Ruime parkeergelegenheid in de directe omgeving 

van de woning. 


•	Bouwjaar 1923


•	Energielabel D


•	CV-combiketel (2012)





Kadastraal:


Koningin Wilhelminastraat 48, 2678 EL De Lier


De Lier sectie C nummer 2263 & 1765, totaal groot 1 

are 2 centiare





Kenmerken:


Gebruiksoppervlakte wonen:	73,2 m2


Overig inpandige ruimte:		6,9 m2


Berging:				4 m2


Inhoud:				315,3 m3


Opleveren:			in overleg














Ondanks dat deze brochure zorgvuldig is 

samengesteld kunnen er aan deze brochure geen 

rechten worden ontleend. Alle data zijn ca. alle 

maten zijn conform NEN 2580 meetinstructie 

ingemeten. Deze brochure nodigt u uit tot het doen 

van een aanbod.
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PLATTEGROND 


Koningin Wilhelminastraat 48, De Lier



PLATTEGROND begane grond
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PLATTEGROND 1e etage

Koningin Wilhelminastraat 48, De Lier



PLATTEGROND vliering
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Benieuwd wat uw eigen woning waard is?

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


