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INLEIDING

Op en top karakter, drie ruime slaapkamers en een zonnige 

tuin op het zuidwesten. Dit charmante, goed onderhouden 

vrijstaand jaren ’30 huis is een echte hartendief! Glas-in-

loodramen, paneeldeuren, houten balkenplafond en een 

open haard zijn de sfeermakers en dankzij het goed onder-

houd hoef je hier niet te verbouwen. Op de eerste verdieping 

zijn niet alleen twee slaapkamers, maar ook een ruime bad-

kamer en een aparte wasruimte. De derde slaapkamer met 

dakopbouw is via een vaste trap te bereiken.

Het is fantastische wonen in het dorpscentrum van 

Krommenie. De bebouwing is veelal karakteristiek en je 

woont op korte loopafstand van de supermarkt, winkels en 

speciaalzaken. Ook kinderopvang, basis- en middelbaar 

onderwijs, diverse sportverenigingen en een zwembad zijn in 

Krommenie aanwezig.

Indeling:

Begane grond:

Aan de linkerzijde is de overdekte entree van deze vrijstaande 

jaren ’30 woning. De kleurrijke glas-in-loodraam en paneel-

deuren geven de hal sfeer. Aan de linkerzijde zie je de trap 

met bergkast en de nette toiletruimte met fonteintje.

De L-vormige woonkamer is een sfeervolle leefruimte met 

een houten vloer, die ook in de hal ligt. Aan de voorzijde is 

het zitgedeelte met open haard en bij het zitgedeelte zijn 

de openslaande deuren naar de tuin. Mooie details zijn het 

witte balkenplafond, de grote ramen bij het zitgedeelte en de 

werk-/studeerplek met het hoekraam.

In de lichte keuken staat een mooie, lichte wandopstelling 

in een landelijke stijl. Het aanrechtblad, de rand en goot-

steen zijn van hardsteen en alle apparatuur is ingebouwd: 

een gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser, koelkast en een 

combi-oven/magnetron.







De keuken grenst aan de verwarmde bijkeuken met een eigen entree en een deur naar de tuin. 

Deze ruimte is niet alleen geschikt als bijkeuken, maar ook als werkkamer of kantoor/praktijk aan 

huis.

Eerste verdieping:

Volg de prachtige trap naar de eerste verdieping. Achter de paneeldeuren vind je twee slaap-

kamers, de badkamer, een was/cv-ruimte, een bergkast en de vaste trap naar de tweede 

verdieping.

De hoofdslaapkamer heeft een mooie maatvoering, veel sfeer en twee vaste kasten. In deze 

kamer is de schuinte van het dak gebruikt om een nis achter het bed te maken. Ook de tweede 

slaapkamer is verrassend ruim en licht. Op beide slaapkamers en de overloop ligt laminaat.

In de vernieuwde badkamer zie je een inloopdouche, tweede toilet, hoge radiator en een wasta-

felmeubel met grote spiegel. De wanden zijn geheel betegeld in een lichte kleur en op de vloer 

ligt stijlvol hardsteen. Wat vroeger de badkamer was, is nu in gebruik als was/cv-ruimte. Met de 

schone was loop je zo naar het dakterras, om deze te drogen aan de waslijn. Dat is nog eens 

duurzaam!







Tweede verdieping:

Via een vaste trap is de slaap-/werkkamer op de tweede 

verdieping te bereiken. Deze kamer is dankzij de dakopbouw 

een stuk groter en lichter geworden. Het tweede deel van 

deze verdieping is in gebruik als bergzolder.

Tuin:

Deze sfeervolle woning heeft een mooi aangelegde voor- en 

achtertuin, waarbij de achtertuin op het zuidwesten gesitu-

eerd is. Aan de voorzijde, achter het smeedijzeren hek, is 

parkeergelegenheid op eigen terrein.

De diepe achtertuin heeft houten schuttingen en een haag 

als erfafscheiding. Er zijn meerdere plekken gemaakt om in 

de zon te zitten en je hoeft geen gras te maaien, want in deze 

tuin ligt kunstgras. In de hoek van de tuin staat een houten 

berging. 

Omgeving: 

Met de fiets is het ongeveer 5 minuten naar treinstation 

Krommenie-Assendelft, van waaruit het maar een half uur 

reizen is naar Amsterdam Centraal. Via de uitvalswegen zijn 

de A8, A9 en A10 goed bereikbaar. Aan de noordkant van 

Krommenie ligt een prachtig buitengebied met akkers, wei-

landen, slootjes en het Alkmaardermeer, die de Zaan met het 

Noordhollands kanaal verbindt.

Parkeren: 

In de straat is voldoende openbare parkeergelegenheid. 

Daarnaast kan er 1 auto op eigen terrein geparkeerd worden.



Algemeen / kenmerken

Vrijstaande woning

4 kamers, waarvan 3 ruime 

slaapkamers

Woonoppervlakte ca. 112 m²

Tuin gelegen op het 

Zuid-Westen

Bouwjaar 1935

Energielabel F, geldig t/m 

07-12-2032



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.

Kopersinformatie

Let op: Van De Steege treedt op namens de verkoper en behartigt 

uitsluitend diens belangen. Op grond van de mededelingsplicht 

wordt u over het object meegedeeld wat op wettelijke gronden 

noodzakelijk is. Wij adviseren u een deskundige NVM makelaar 

in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Wanneer 

wij niet namens de verkoper optreden, kunnen wij uiteraard uw 

belangen behartigen.

Verkoopvoorwaarde

Verkoop geschiedt te allen tijde onder voorbehoud van gunning 

verkoper en nadat over alle zaken, niet alleen de prijs maar ook 

over o.a. de ontbindende voorwaarden, oplevering, roerende 

zaken etc., volledige overeenstemming is bereikt. Indien er na het 

sluiten van een mondelinge overeenkomst binnen 7 werkdagen 

géén koopakte is opgemaakt en door beide partijen ondertekend 

kan de verkoper zich vrij achten om met andere partijen in zee te 

gaan.

Koopovereenkomst

Voor woningen en appartementen waarvan de ouderdom 25 jaar 

of meer bedraagt, of wanneer de objectomschrijving dat nadruk-

kelijk aangeeft, wordt een ouderdomsclausule in de koopakte 

opgenomen. Deze clausule houdt in dat het object niet de bouw-

kundige eigenschappen bezit die thans aan nieuwe woningen 

worden toegekend en verkoper niet instaat voor de bouwkundige 

kwaliteit van het object en/ of onderdelen daarvan. De aspirant-

koper kan voor zijn rekening en risico en bouwkundig onderzoek 

laten uitvoeren. Dit zal zo nodig in de koopakte worden gezet.

Bij een tot stand gekomen overeenkomst zal door een notaris die 

is aangesloten bij Ring Amsterdam Notarissen de koopakte wor-

den opgesteld conform de richtlijnen van de NVM. Daarin zal zoals 

gebruikelijk worden opgenomen een waarborgsom of bankgaran-

tie van 10% van de koopsom.

Niet zelfbewoningsclausule

Koper is geattendeerd op het feit dat verkoper het verkochte niet 

zelf heeft gebruikt/bewoond en dat hij derhalve koper niet heeft 

kunnen informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan 

het verkochte, waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij 

het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen 

uitdrukkelijk overeen gekomen, dat dergelijke eigenschappen c.q. 

gebreken voor risico en rekening van koper komen en dat bij de 

vaststelling van de koopsom hiermee rekening is gehouden



Algemene informatie

NEN 2580

De gebruiksoppervlakte zoals vermeld in de brochure en/of de 

aanmelding op Funda is berekend conform de branche vastge-

stelde NEN 2580-norm. De oppervlakte kan derhalve afwijken van 

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

maken met deze (nieuwe) rekenmethode. Bij het tot stand komen 

van een koopovereenkomst verklaart (aspirant) koper voldoende 

te zijn geïnformeerd over de hiervoor bedoelde normering. Wij 

doen ons uiterste best de juiste oppervlakte en inhoud te bereke-

nen aan de hand van eigen metingen en die van een professioneel 

bedrijf en dit zoveel mogelijk te ondersteunen door het plaatsen 

van plattegronden met maatvoering. (Aspirant) koper is/wordt 

uiteraard voldoende in de gelegenheid gesteld de maatvoering zelf 

te (laten) controleren. Mocht de maatvoering voor een (aspirant-)

koper van evident belang zijn, dan hebben zij dat geuit en verkla-

ren zij door de verkopend of aankopend makelaar voldoende te 

zijn geadviseerd, om dit eigenhandig nog eens na te (laten) meten.

Ouderdomsclausule: Koper is bekend met het feit dat deze 

woning meer dan 80 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 belemmerend 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.

Asbest

 In de woning kunnen asbesthoudende materialen aanwezig zijn. 

Bij verwijdering hiervan dienen op grond van de milieuwetgeving 

speciale maatregelen genomen te worden. Koper verklaart hier-

mee bekend te zijn en vrijwaart de verkoper voor alle aansprake-

lijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in de onroerende 

zaak kan voortvloeien. 

Erfkwestie: Verkoper attendeert koper uitdrukkelijk op het feit 

dat het verkochte een erfkwestie betreft en dat de verkoper het 

verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt zodat hij derhalve koper 

niet kan informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan 

het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als 

verkoper het verkochte zelf feitelijk wel had gebruikt. In dit kader 

zullen partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat deze voor risico en 

rekening van koper komen en dat bij de vaststelling van de koop-

som hiermee uitdrukkelijk rekening is gehouden.

Palenclausule Zaanstreek

Koper is bekend dat de woning is gebouwd in de periode tus-

sen 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 tussen 1945 en 1970 zijn 

meestal gefundeerd op houten palen met zogenaamde beto-

nopzetters. Binnen de gemeente Zaanstad zijn de funderingen 

van een groot aantal particuliere 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. 
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