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Zuiderwouder Dorpsstraat 74, 1153 PG ZUIDERWOUDE

Zuiderwoude is het oudste dorp in de gemeente Waterland. Gelegen net boven Amsterdam,
omgeven door water en weiland. Zuiderwoude heeft op 2 minuten loopafstand een goede
openbare basisschool (De Overhaal), een huis-aan-huis bakker, een SRV-wagen voor de
kleine boodschappen, een idyllisch kerkje waar behalve kerkdiensten ook concerten en
exposities worden gehouden en Theetuin ’t Einde. Het is 2 km rijden naar de winkels in
Monnickendam en met 15 minuten rijden bent u in Amsterdam Centrum. Bus 315 rijdt via
Zuiderwoude, van Marken naar Amsterdam CS. Overdag rijdt deze bus om het half uur.
Vanuit Broek in Waterland vertrekken verschillende bussen 's morgens om de twee/drie
minuten naar Amsterdam CS.
 
De woonboerderij is onder architectuur verbouwd en heeft 2 woonkamers, 2 keukens, 4
slaapkamers, 2 badkamers, 4 toiletten, een kelder, een mooi aangelegde tuin rondom het
huis, een tuinhuis met een volledig ingericht Japans Teppanyaki restaurant, een inpandig
Amsterdams Café, een kleine schuur die thans dienst doet als winkeltje en een grote schuur
met zolder. Het geheel heeft zoveel mogelijkheden. Aan de voorkant van het huis ligt een
appartement met een eigen ingang eventueel zeer geschikt voor kantoor of een nanny. Op
het weiland met stal kunt u een paard stallen of schapen houden. Recent zijn alle hekken
opnieuw geplaatst. Op eigen erf is parkeergelegenheid voor meerdere auto's. Het uitzicht
over de landerijen is prachtig en de ligging is zeer gunstig ten opzichte van de zon, deze
schijnt de gehele dag naar binnen en gaat onder aan de waterkant. Een geweldige plek voor
levensgenieters.



Zuiderwouder Dorpsstraat 74, 1153 PG ZUIDERWOUDE

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                               

 



Zuiderwouder Dorpsstraat 74, 1153 PG ZUIDERWOUDE

                                                                               

 

 

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                               

                                                                                  



Zuiderwouder Dorpsstraat 74, 1153 PG ZUIDERWOUDE

Begane grond:
Entree woonboerderij, ruime hal met een grote stalen
deur met glas erin. Grote woonkamer aan de waterzijde
op het zuidwesten met een vide, stoere balken in het
zicht, veel ramen waaronder dakramen in de kap en
verschillende deuren naar buiten. Open stijlvolle
woonkeuken met hardstenen werkbladen, een zes
meter breed kookeiland met een 5 pits gaskookplaat
van Atag, 2 vaatwassers, een koel-vries combinatie, een
inbouw Miele koffiezetmachine en een combi
magnetron van Miele. Tweede hal met toilet en
stookruimte. Berging en trap naar de kelder.

Tussen de woonkamer en het appartement aan de
voorzijde is een inpandig Amsterdams Café voorzien
van een Bose geluidssysteem, mengtafel,
zanginstallatie, twee 40" televisies en een Amerikaanse
koelkast met ijsblokjes machine. Deze ruimte heeft een
eigen toilet en vier openslaande deuren naar de tuin. U
kunt hier ook een enorme 5e slaapkamer van maken.
Vanuit deze ruimte is het appartement aan de voorzijde
ook bereikbaar.
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Eerste verdieping: Tweede woonkamer aan de waterzijde met een groot inpandig terras op
het zuidwesten en een geweldig uitzicht over de landerijen en Amsterdam. Door de
dakramen in de kap is het uitzicht in deze woonkamer ook om van te smullen. Twee
slaapkamers op deze verdieping met vast kasten en een met een wastafel. Heerlijke
badkamer met een hoog plafond, een ligbad onder het raam, twee wastafels en een
inloopdouche met twee douchekoppen. Wasruimte en een apart toilet op de gang.
Kapverdieping: Slaapkamer met een dakraam en een groots uitzicht.

Parterre: Eigen entree met alarm, hal met trapopgang en badkamer (met douche, wastafel
en toilet). Woonkamer aan de voorzijde met een open keuken met een porseleinen spoelbak,
een gasfornuis, afzuigkap en een koelkast.
Eerste verdieping: Overloop, slaapkamer aan de voorzijde met een wastafel en een prachtig
uitzicht over landerijen. Binnendoor zijn de slaapkamers van de woonboerderij ook
bereikbaar.

Buitenruimte: Mooi aangelegde tuin rondom het huis aan doorgaand vaarwater. Er is een
grasveld en er zijn verschillende terrassen. Het tuinhuis is volledig ingericht als Japans
Teppanyaki restaurant, u kunt hier heerlijke avonden met vrienden en familie beleven. Er is
een grote schuur met een zolder en een kleine schuur die thans dienst doet als winkeltje. Op
uw eigen weiland heeft u een klein natuurpark tot uw beschikking, waar jaarlijks
weidevogels en zwanen hun kroost uitbroeden en groot brengen.
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Algemeen
Kenmerken

Algemeen
Kenmerken

Woonboerderij,
vrijstaande woning

8 kamers,
waarvan 4 slaapkamers

Woonoppervlakte ca. 340 m2

Tuin van ca. 664 m2 en
weiland van ca. 20.230 m2

Perceeloppervlakte 21.315 m2

Gelegen in Zuiderwoude, het
oudste dorp van Waterland

Bouwjaar 1921

Oplevering in overleg
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Kadastrale gegevens
Gemeente: Broek in Waterland
Sectie: G
Perceel: 193 Oppervlakte: 600 m2

Perceel: 194 Oppervlakte: 485 m2

Perceel: 89  Oppervlakte: 20.230 m2

Eigendomssoort: volle eigendom
 
Achtertuin
Ligging: tuin rondom
Oppervlakte: 664 m2

Weiland: 20.230 m2

 
Lijst van zaken overig:
De woonboerderij is volledig ingericht
en kan ook als zodanig worden
opgeleverd. De eigenaar staat er voor
open als u gedeelten van de inboedel
wilt overnemen. De boerderij wordt
geleverd inclusief ca 20.000m2
agrarische grond. Indien u deze extra
grond niet wenst te kopen, is de
eigenaar bereid de grond in mindering
te brengen op de koopprijs. De gronden
zijn niet te koop zonder de boerderij.

tuinaanleg/bestrating/beplanting x

buitenverlichting x

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder x

tuinhuis/buitenberging x

kasten/werkbank in tuinhuis/berging x

kinderspeelhuis met glijbaan x

jacuzzi x

sloep met motor x

schotel/antenne x

brievenbus x

alarminstallatie x

veiligheidssloten en overige inbraakpreventie x

rookmelders x

rolluiken/zonwering buiten x

vliegenhorren x

rolgordijnen x

losse horren/rolhorren x

parketvloer/laminaat x

plavuizen x

c.v. x

thermostaat x

kachels x

isolatievoorzieningen x

keukenblok met bovenkasten x

twee vaatwassers x

dubbeldeurs koelkast x

Miele inbouw koffiezetmachine x

Miele combi oven x

5 pits gasstel x

alle inbouw- en opbouwverlichting x

verlichting boven de eettafel x

alle losstaande kasten x

vast bureau x

spiegelwanden x

wastafels met accessoires x

ligbad x

verlichte spiegels x

veiligheidsschakelaar wasautomaat x

waterslot wasautomaat x

inboedel geheel/gedeeltelijk x

alle tuingereedschap, o.a. zitmaaier en grasmaaier x

volledig ingericht Japans restaurant x

bar met Amerikaanse koelkast, ijsblokjesmachine x

speeltafels in het café x

Samsung wijnkoelkast x



 ALGEMENE INFORMATIE

Brochure
Deze brochure is (met de grootste zorg) samengesteld
op basis van door de verkoper (en/of derden)
verstrekte informatie, aan deze informatie kunnen noch
jegens de makelaar, noch jegens de verkoper rechten
worden ontleend. De brochure houdt slechts een
uitnodiging in tot het doen van een bod c.q. openen
van de onder-handelingen.

Koopovereenkomst
Er is pas sprake van een bindende overeenkomst na
ondertekening van de schriftelijke koopovereenkomst
door zowel verkoper als koper. Wij zijn niet gerechtigd
tot het sluiten van een koopovereenkomst namens de
verkoper. De verkoper beslist zelf of hij met u een
schriftelijke koopovereenkomst wenst aan te gaan.
Indien u specifieke wensen heeft, adviseren wij u om
uw aankopend makelaar hiervan in kennis te stellen,
zodat u met uw aankopend makelaar kunt onderzoeken
of de woning aan uw wensen voldoet c.q. kan voldoen.
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van de
verkoopdocumentatie (bijvoorbeeld ten aanzien van
uw specifieke woonwensen), dan raden wij u aan die
tijdig aan ons te stellen, bij voorkeur via de e-mail.

Voor woningen en appartementen waarvan de
ouderdom 25 jaar of meer bedraagt, of wanneer de
objectomschrijving dat nadrukkelijk aangeeft, geldt een
ouderdomsclausule. Deze clausule houdt in dat het
object niet de bouwkundige eigenschappen bezit die
thans aan nieuwe woningen worden toegekend, en
verkoper niet in staat voor de bouwkundige kwaliteit
van het object en/ of onderdelen daarvan. De aspirant
koper kan voor zijn rekening en risico een bouwkundig
onderzoek laten uitvoeren.

Bij een tot stand gekomen overeenkomst, zal ERA Van
De Steege een koopakte (laten) opstellen. Daarin wordt
zoals te doen gebruikelijk opgenomen een
waarborgsom of bankgarantie van 10% van de
koopsom. Voor-behouden, zoals bijvoorbeeld het
verkrijgen van een financiering, nationale
hypotheekgarantie of bouwkundige keuring, kunnen
alleen worden opgenomen indien deze uitdrukkelijk bij
de bieding is vermeld en over deze ontbindende
voorwaarden overeenstemming is bereikt.
De wettelijk verplichte 3 dagen bedenktijd voor de
koper, wordt in de koopakte opgenomen.

Energielabel/ EPA Certificaat
Indien vereist en beschikbaar zal deze woning met
energielabel en/of EPA Certificaat worden geleverd.

Notariskeuze
De notariskeuze is aan de koper omdat deze bij
verkoop kosten koper betaalt aan de notaris.
Tegenwoordig worden veel aktes opgesteld en
gepasseerd door Stichting Akte Portaal (STAP). Hierbij
komt de notaris op locatie bij het te verkopen object
tezamen met verkoper, koper en makelaar.

Uw huidige woning
Bent u op dit moment reeds eigenaar van een woning,
dan kan advies omtrent de waarde van uw huidige
woning u helpen bij het nemen van een aankoop-
beslissing. Wij informeren u daarom graag vrijblijvend
en kosteloos over de waarde en de mogelijke verkoop
van uw woning. Dankzij ons lidmaatschap bij de ERA
zijn wij altijd en overal in de gelegenheid om u van
goed advies te voorzien.
 
Ouderdomsclausule
In de koopakte zal een zogenaamde
ouderdomsclausule worden opgenomen waarin koper
verklaart ermee bekend te zijn dat deze woning meer
dan 95 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan
de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk
lager liggen dan bij nieuwe woningen.

Erkend hypotheekadviseur, een onmisbare schakel

In deze tijd is het verkrijgen van een hypotheek geen
vanzelfsprekendheid meer. Wij zijn, met onze 
jarenlange ervaring, ingespeeld op de huidige situatie 
en kunnen u wegwijs maken in het doolhof van 
mogelijkheden.

Als erkend hypotheekadviseur ben je namelijk op de
hoogte van alle wegen om een verantwoorde 
hypotheek te krijgen. Wij kennen de eisen van de 
banken en weten waar de kansen liggen. 
Hoewel onze kantoren in en rondom Amsterdam 
gevestigd zijn, geven wij advies door het hele land.
Mail of bel ons voor het maken van een vrijblijvende 
afspraak en ontdek wat Rodenhuis Financiële 
Dienstverlening voor u kan betekenen.

Waar vindt u ons?

Landsmeer: Zuideinde 30.
Amsterdam: Osdorpplein 405, tel. 020-7630727.
Amsterdam: Hoofddorpplein 41, IJburglaan 1279.
Purmerend: Kolkstraat 16, Wagenweg 12A-4.

Tel. 020-482 6280
Email: info@rodenhuisfd.nl | www.rodenhuisfd.nl



ERA-makelaars hebben als mis-

sie om de woonwensen van hun 

opdrachtgevers te vervullen. De 

manier waarop zij dat doen, moet 

aan de hoogste kwaliteitseisen vol-

doen. Om dit te realiseren wordt 

de klanttevredenheid voortdurend 

gemeten. De ERA dienstverlening 

dient door onze opdrachtgevers te 

worden beloond met een 9 op een 

schaal van 1 tot 10.

ERA-makelaars vormen een select 

netwerk van kwaliteitsmakelaars. 

Dit netwerk is actief in meer dan 35 

landen ter wereld en kent rond de 

3.500 aangesloten kantoren.

Hoe verschillend al die 35 landen 

ook zijn, opvallend is dat vrijwel 

alle verkopers van huizen in al die 

landen de volgende behoeften met 

elkaar delen:

1. snelle verkoop

2. optimale prijs

3. geen zorgen achteraf

ERA-makelaars concentreren zich 

op deze drie basisbehoeften bij 

iedere opdrachtgever.

Kijk voor meer informatie in deze 

brochure of op www.era.nl.

ERA. STERK DOOR SERVICE

ERA Van De Steege

Wij zijn er voor u!!!

ERA Van De Steege is een makelaarsbedrijf met meerdere
specialismen dat ruim 40 jaar actief is. Wij stellen ons ten doel met
behulp van optimale inzet, uitgebreide marketing, doortastende
trainingen en de juiste aanpak het beste resultaat te verkrijgen voor
onze opdrachtgever. Wij stellen onze opdrachtgever en diens belangen
voorop. Door de jaren heen is er een schat aan kennis vergaard die wij
dagelijks aanwenden en met grote regelmaat vernieuwen. Tevens is in
de loop der jaren een enorm referentienetwerk opgebouwd van
tevreden opdrachtgevers die bij ons terugkeren of actief familie en
kennissen naar ons toesturen. Onze medewerkers zijn nimmer
uitgeleerd en zorgen ervoor op de hoogte te zijn van alle nieuwe
ontwikkelingen op ons vakgebied. Kwaliteit en service staan bij ons
hoog in het vaandel. De kantoren van ERA Van De Steege zijn
gevestigd in Amsterdam-Noord, Amsterdam-West, Diemen, Almere en
Zaanstad.

Deze brochure is met zorg samengesteld, echter er kunnen geen
rechten aan deze brochure worden ontleend. De akte van levering
dient te worden ondertekend bij een regionale notaris. Indien u
vragen heeft over deze woning, andere woningen of onze
dienstverlening dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

ERA Van De Steege Amsterdam-Noord
Buikslotermeerplein 406
1025 WP  Amsterdam
Tel: 020-435 70 00
E-mail: amsterdam-noord@vandesteege.nl
Internet: www.vandesteege.nl


