TE KOOP

€ 425.000,-- K.K.

Ds. Martin Luther Kingweg 160 G
1504 DA ZAANDAM

Moderne eengezinswoning met maar liefst 4 woonlagen en 3 terrassen centraal gelegen in
Zaandam!
Op een fantastische locatie, tussen De Gouw en het Darwinpark, nabij het centrum van
Zaandam vind je deze moderne eengezinswoning. De woning is zeer centraal gelegen je
vindt op zeer korte afstand voorzieningen zoals winkels, terrasjes, openbaar vervoer,
scholen en ontsluitingswegen naar A8/A10. Kortom heerlijk wonen!
Door de combinatie van eengezinswoningen, appartementen en het Erasmushuis kun je
rekenen op een gevarieerde bewonersgroep; van jong tot oud, van starter tot doorstromer,
van alleenstaand tot gezin. Alles kun je verwachten!
Geen zin in klussen en verbouwen? Wij bieden deze goed afgewerkte eengezinswoning in
het centrum van Zaandam aan!
De royale woning is uitgerust met maar liefst 6 kamers, een gegarandeerde parkeerplaats
en een ruim terras van ca. 35 m2. Verder is de woning gelegen in een ruim opgezette en
“groene” omgeving. Binnen dit complex, genaamd Kroonenburg, wilden de bouwers een
dorpse situatie in een stedelijke omgeving creëren. Een fijne, aantrekkelijke woonomgeving
waarin veiligheid en onderlinge betrokkenheid een belangrijke rol spelen. Dat is goed
gelukt!

Ds. Martin Luther Kingweg 160G, 1504 DA ZAANDAM

Eén van de innovaties van deze woning is het
geavanceerde verwarmingssysteem, welke bestaat uit
vloerverwarming als hoofdverwarming. Middels een
warmtepomp wordt de woning in de winter verwarmd
en in de zomer houdt het de woning koel.
Indeling:
Aan de indeling van de woningen zal het in elk geval
niet liggen, deze is als volgt. Op de begane grond
hebben we de entree, het toilet met fonteintje en een
werk-/hobbykamer met toegang tot de achtergelegen
parkeerplaatsen. Deze kamer kan op eenvoudige wijze
gesplitst kan worden naar een slaapkamer en een
berging met toegang tot de parkeerruimte.
Op de eerste verdieping bevindt zich de woonkamer
met open keuken. Via de openslaande deuren komt je
op een royaal dakterras van ca. 35 m2. Vanaf dit terras
heb je toegang tot de gemeenschappelijke binnentuin.
Onder deze tuin bevindt zich een parkeergarage.
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Hierdoor zijn de auto's aan het zicht onttrokken en er is
tegelijkertijd een binnentuin gecreëerd die voor een
prettig uitzicht zorgt.
De tweede verdieping beschikt over drie slaapkamers,
een badkamer met wastafel en inloopdouche, een
separaat toilet en een berging annex technische ruimte
met de aansluitingen voor de wasmachine en droger.
Op de derde verdieping is nog een 6e kamer aanwezig
en zijn er ook nog eens twee ruime dakterrassen.
Bijzonderheden:
• Voorzien van twee dakterrassen op de vierde
woonlaag
• Centrale ligging
• Parkeerplaats in de parkeergarage
• Mogelijkheid om een tweede parkeerplaats in de
garage te huren
• Vrij parkeren
• Betreft een appartementsrecht
• Servicekosten zijn ca. € 72,37
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Algemeen
Kenmerken
Eengezinswoning,
tussenwoning
6 Kamers, waarvan 5
slaapkamers
Woonoppervlakte ca 140 m2
Groot zonneterras van ca 35
m2
Erfpacht eeuwigdurend
afgekocht
gelegen tussen De Gouw en
het Darwinpark
Bouwjaar ca 2009

Oplevering in overleg
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tuinaanleg/(sier)bestrating
beplanting/erfafscheiding
buitenverlichting
losse beplanting in potten
(voordeur-)bel
veiligheidssloten
rookmelders
gordijnrails
gordijnen
vitrages
losse horren/rolhorren/vliegenhorren
rolgordijnen
parketvloer/laminaat
WKO installatie
(klok-)thermostaat
mechanische ventilatie/luchtbehandeling
keuken(inbouw-)apparatuur
afwasmachine inbouw
kookplaat/combi magnetron/oven/afzuigkap
koelkast/vriezer inbouw
losse vriezer
badkameraccessoires
kledingkast masterbedroom
planken wasruimte
planken kamer begane grond
kabel tv naar BG/kabel internet naar studio
plank onder tv
garderobe systeem
tuinslang systeem terras woonkamer
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ROERENDE ZAKEN
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Kadastrale gegevens
Gemeente: Zaandam
Sectie: D Perceel: 6041
Eigendomssoort: Erfpacht
eeuwigdurend afgekocht
Zonneterras
Ligging: oosten
Diepte: ± 7,93m
Breedte: ± 4,98m
Oppervlakte: ± 39m2
Isolatie
volledig geïsoleerd
Verwarming
vloerverwarming geheel
Warmwater
centrale voorziening
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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.

De gebruiksoppervlakte zoals vermeld in de brochure
en/of de aanmelding op Funda is berekend conform de
branche vastgestelde 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
Koopovereenkomst
juiste oppervlakte en inhoud te berekenen aan de hand
Er is pas sprake van een bindende overeenkomst na
van eigen metingen en die van een professioneel
ondertekening van de schriftelijke koopovereenkomst
bedrijf en dit zoveel mogelijk te ondersteunen door het
door zowel verkoper als koper. Wij zijn niet gerechtigd
plaatsen van plattegronden met maatvoering.
tot het sluiten van een koopovereenkomst namens de
(Aspirant) koper is/wordt uiteraard voldoende in de
verkoper. De verkoper beslist zelf of hij met u een
gelegenheid gesteld de maatvoering zelf te (laten)
schriftelijke koopovereenkomst wenst aan te gaan.
controleren. Mocht de maatvoering voor een
Indien u specifieke wensen heeft, adviseren wij u om
(aspirant-)koper van evident belang zijn, dan hebben
uw aankopend makelaar hiervan in kennis te stellen,
zij dat geuit en verklaren zij door de verkopend of
zodat u met uw aankopend makelaar kunt onderzoeken aankopend makelaar voldoende te zijn geadviseerd,
of de woning aan uw wensen voldoet c.q. kan voldoen. om dit eigenhandig nog eens na te (laten) meten.
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.
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 aankoopbeslissing. 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.

ERA-makelaars hebben als missie om de woonwensen van hun
opdrachtgevers te vervullen. De
manier waarop zij dat doen, moet
aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. 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 Zaanstad
Zuiderhoofdstraat 26
1561 AM Krommenie
Tel: 075 - 201 0 201
E-mail: zaanstad@vandesteege.nl
Internet: www.vandesteege.nl

