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Zaandijk

€ 425.000,- k.k.



INLEIDING

Op en top Zaans wonen in het prachtige Zaandijk. Hier 

ademt de sfeer van vroeger, gecombineerd met het comfort 

van nu. 

Dit verrassend ruime, vrijstaande houten huis staat op een 

fantastische plek in een rustig buurtje in het mooiste stuk 

van Zaandijk. Deze woning heeft een ruime woonkamer met 

open keuken, drie slaapkamers, een moderne badkamer en 

een mooie tuin. Dankzij de slaap- en badkamer kun je gelijk-

vloers wonen en kun je iedere dag genieten van het uitzicht 

naar het water.

Heb je nog geen bootje, dan is dit hét moment. Hier kun je 

niet alleen wonen, maar ook varen. Er is een directe vaarver-

binding met de Zaan, wat deze plek heel bijzonder maakt. 

De straat is autovrij en vlak om de hoek, aan het Hazepad, is 

een openbare parkeerplaats. Je kunt lopend naar de winkels, 

supermarkt, een van de restaurants, de basisschool en kin-

deropvang. Verder woon je vlak bij het treinstation en diverse 

sportfaciliteiten, waaronder Sportpark De Koog.

Goed om te weten:

Aan de overzijde van het water staat een groot bedrijfspand 

van de Ardagh Group, ook bekend als Pielkenrood. Dit pand 

zal volgens de huidige plannen gesloopt worden, waarna 

er een fraai nieuwbouwplan gerealiseerd zal worden. De 

architectuur van dit plan past perfect in de historie van 

Zaandijk met slootjes en paden. Er komen 67 woningen en 

er worden 144 parkeerplaatsen aangelegd, waarvan 51 voor 

omwonenden.

Indeling:





Begane grond:

Bewonder de buitenzijde en open de voordeur naar de hal. Aan de rechterzijde is de badkamer 

en aan de linkerzijde zie je de meterkast. De paneeldeuren, op maat gemaakte kasten en de 

houten wanden zorgen voor een uitstekende start.

De verrassend ruime en zeer lichte woonkamer is verdeeld in een zeer ruim zitgedeelte bij de 

Godin kachel en een eetgedeelte met ramen aan drie zijden. Je ziet houten balken, ramen in roe-

deverdeling en ervaart een sfeer die alleen in dit typische Zaanse huis hebt. Openslaande deuren 

geven toegang tot de tuin.

Vanuit de woonkamer loop je de keuken in, waar een mooie hoekopstelling staat. Er is ruimte voor 

een grote servieskast en alle benodigde apparatuur is ingebouwd: een gaskookplaat, afzuigkap, 

combi-oven/magnetron, koelkast en een vaatwasser. 

In de diepe aanbouw zijn twee slaapkamers, een berging en een tweede hal gesitueerd. De 

eerste slaapkamer, ingericht als kleedkamer, heeft een op maat gemaakte kastenwand en de 

tweede slaapkamer is groot genoeg voor twee personen. De aangrenzende berging is vanuit de 

tuin te bereiken.





Dankzij de badkamer op de begane grond kun je gelijkvloers wonen. De badkamer is geheel ver-

nieuwd en heeft een fantastische uitstraling. De wanden zijn afgewerkt met betonstuc en de ruimte 

is ingedeeld met een closet, designradiator, wastafelmeubel en een fraaie douche.

Eerste verdieping:

Er is een dubbele trapopgang naar de eerste verdieping; in de keuken en in de tweede hal. In het 

voorhuis zijn een ruime overloop en een slaapkamer, die uit twee aaneengesloten ruimtes bestaat. 

Op de overloop hangt de cv-ketel en de slaapkamer heeft een dakkapel aan de achterzijde.

In het achterhuis zijn een overloop en een slaapkamer; de derde in totaal. Er is veel bergruimte 

in de schuinten van het dak en ook deze slaapkamer heeft een dakkapel, waardoor er veel meer 

ruimte is dan de buitenzijde doet vermoeden.

Tuin:

Aan de linker- en achterzijde ligt een sfeervolle tuin met een uitstekende zonligging (zuid). De tuin 

grenst aan het water, waardoor je zo met een bootje op pad kunt. In de tuin zijn meerdere plekken 

om te zitten, eten en te genieten. Een rode poort geeft toegang tot de openbare weg, waardoor je 

de fiets in de berging kunt zetten.





Omgeving: 

Het is iets meer dan 2 kilometer naar de oprit van de A8 en is de Ring A10 is ongeveer 10 kilo-

meter rijden. De Zaanstreek is een plek met een rijke historie, vele prachtige gebouwen, water en 

natuur. Zo ligt aan de overzijde van de Zaan ligt de Kalverpolder; een uitgestrekt natuurgebied 

waar je kunt wandelen, fietsen en hardlopen.

                                                                                                  

Parkeren: 

Op een paar minuten lopen, aan het Hazepad, is openbare parkeergelegenheid. Het Hazepad is 

met de auto te bereiken vanaf de Lagedijk.

Bijzonderheden:

- Woonoppervlakte ca. 123 m²

- De woning staat op eigen grond

- Het dak, de gevels en een deel van de begane grondvloer zijn geïsoleerd

- Verwarming en warm water via een HR-ketel (Remeha, circa 5 jaar oud)

- Houten kozijnen, merendeels voorzien van isolerende beglazing

- Prachtige ligging in het oude deel van Zaandijk

- Energielabel D



Algemeen / kenmerken

Vrijstaand Zaans woonhuis

5 kamers, waarvan 4 

slaapkamers

Woonoppervlakte ca. 86 m²

Tuin gelegen op het Zuid-West

Bouwjaar 1910

Energielabel D, geldig t/m 

10-12-2032
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Palenclausule Zaanstreek: 

Koper is bekend dat de woning is gebouwd in de periode 

tussen 1880 en 1970. De funderingen van de in deze periode 

in Zaansteek gebouwde woning zijn geheel of gedeeltelijk 

van hout. De meeste panden voor 1945 zijn gefundeerd op 

korte houten palen, zogenaamde kleefpalen. Panden tus-

sen 1945 en 1970 zijn meestal gefundeerd op houten palen 

met zogenaamde betonopzetters. Binnen de gemeente 

Zaanstad zijn de funderingen van een groot aantal particu-

liere woningen onderzocht en in kwaliteitsklassen ingedeeld. 

Het betreft hier vooral panden die voor 1945 zijn gebouwd. 

Het verkochte woonhuis valt buiten het onderzoeksgebied. In 

afwijking van artikel 6.3 van deze koopakte en artikel 7:17 lid 

1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of 

meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal 

gebruik als gevolg van gebreken aan de fundering van de 

onroerende zaak voor rekening en risico van koper. 

Asbestclausule: 

In de woning kunnen asbesthoudende materialen aanwezig 

zijn. Bij verwijdering hiervan dienen op grond van de milieu-

wetgeving speciale maatregelen genomen te worden. Koper 

verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart de verkoper 

voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig 

asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien. 

Verlichting, te weten:
Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:
- Gordijnrails  X
- Rolgordijnen  X
- Jaloezieen  X
- (Losse) horren/rolhorren  X
Vloerdecoratie, te weten:
- Laminaat  X
Houtkachel  X
Designradiator(en)  X
Overig, te weten:
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
- (Gas) fornuis  X
- Afzuigkap  X
- Combi-oven/combimagnetron  X
- Koelkast  X
- Vaatwasser  X
Toilet met de volgende toebehoren:
- Toilet  X
- Toiletrolhouder  X
Badkamer met de volgende toebehoren:
- Douche (cabine/scherm)  X
- Wastafel  X
- Wastafelmeubel  X
(Voordeur)bel  X
Rookmelders  X
(Klok)thermostaat  X
Warmwatervoorziening, te weten:
- CV-installatie  X
Isolatie, te weten:
- Voorzetramen  X
Telefoonaansluiting/internetaansluiting  X
Waterslot wasautomaat  X
Buitenverlichting  X
Overige tuin, te weten:



Algemene informatie

Brochure: 

In deze brochure treft u een beknopte beschrijving van de woning, 

samengesteld uit informatie verkregen van de opdrachtgever, 

oorspronkelijke verkoopdocumentatie en/of derden. De eventu-

eel aanwezige tekeningen geven over het algemeen echter een 

globale situatie van de werkelijkheid weer. Afmetingen en inde-

lingen kunnen verschillen. Hoewel de brochure met grote zorg is 

samengesteld, zijn zowel de informatie als het aanbod vrijblijvend 

en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

NEN 2580 clausule: 

De gebruiksoppervlakte is berekend conform de branche vast-

gestelde NEN 2580-norm. De oppervlakte kan derhalve afwijken 

van vergelijkbare panden en/of oude referenties. Dit heeft vooral te 

maken met deze (nieuwe) rekenmethode. Koper verklaart vol-

doende te zijn geïnformeerd over de hiervoor bedoelde normering. 

Wij doen ons uiterste best de juiste oppervlakte en inhoud te 

berekenen aan de hand van eigen metingen en die van een pro-

fessioneel bedrijf en dit zoveel mogelijk te ondersteunen door het 

plaatsen van plattegronden met maatvoering. Mocht de maatvoe-

ring onverhoopt niet (volledig) overeenkomstig de normering zijn 

vastgesteld, wordt dit door koper aanvaard. Koper is voldoende 

in de gelegenheid gesteld de maatvoering zelf te (laten) controle-

ren. Verschillen in de opgegeven maat en grootte geven geen der 

partijen enig recht, zo ook niet op aanpassing van de koopsom. 

Verkoper en Van De Steege makelaars aanvaarden geen enkele 

aansprakelijkheid in deze.

Ouderdomsclausule: 

Koper is bekend met het feit dat deze woning meer dan 110 jaar 

oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld 

mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. 

Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat 

hij niet in voor het dak, de gevels, de fundering, de vloeren, de 

wanden, de plafonds, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, 

de riolering, rookkanalen, eventueel aanwezige CV-leidingen en 

de afwezigheid van ongedierte (zoals houtworm, boktor, zwam 

etc,) en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. 

Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belem-

merend te werken op het woongebruik. Koper aanvaardt alle in 

verband met vorenbedoelde lagere bouwkwaliteit voorzienbare of 

te verwachten tekortkomingen van het verkochte, ook voor zover 

die een tijdelijke belemmering voor het normaal gebruik van het 

verkochte kunnen zijn.

”As is, where is” clausule: 

Verkoper en koper zijn overeengekomen dat in algemene zin het 

uitganspunt ter zake van de onderhavige koop en verkoop van 

het verkochte, een koop op basis van het principe “as is, where 

is” is, in verband waarmee de huidige bouwkundige, juridische, 

milieukundige, technische en feitelijke toestand van het verkochte 

in alle opzichten door koper wordt aanvaard; derhalve dienen de 

voormelde garanties, verklaringen voorwaarden, bedingen en toe-

passelijk verklaarde algemene bepalingen in de context te worden 

gelezen casu quo uitgelegd. Koper heeft zich hieromtrent geïnfor-

meerd en laten voorlichten.
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