
Westerstraat 100
Purmerend

€ 325.000,- k.k.



Voor degene die de binnenstad van Purmerend zien als de 

ideale woonlocatie !!

Dit ruime 3-kamerappartement (maisonette van 114 m2) 

is gesitueerd op de 2e en 3e etage van een kleinschalig 

gebouw aan de Westerstraat.

De woning is op enkele minuten loopafstand gelegen van de 

Koemarkt met zijn gezellige cafe’s, restaurants met terrassen 

en winkels en het busstation op het Tramplein. Met de bus 

ben je in ca.15 minuten van Amsterdam) Ook de uitvalswe-

gen naar A7 in de richting van Amsterdam, de Zaanstreek en 

Hoorn is dichtbij.

Parkeren is met vergunning.

Indeling 2e etage:

Entree, ruime hal met massieve eikenhouten vloer over de 

gehele etage. Via de hal komt je door een fraaie glazen deur 

in een verrassend grote woonkamer met uitzicht op de leven-

dige Westerstraat. De royale woonkamer is voorzien van een 

loggia, waar je overdekt buiten kan zitten.

De ruime, dichte, keuken bereik je via de woonkamer en de 

hal en is voorzien van een kookeiland met natuurstenen blad, 

6-pits gaskookplaat en inbouwapparatuur.

De luxe badkamer is voorzien van verlaagd plafond, hand-

doekenradiator, ligbad en douchecabine. In de hal is een 

aparte toiletruimte met wandcloset.

3e etage:

Hier bevindt zich een ruime lichte hoofdslaapkamer, een 

tweede slaapkamer die nu ingericht is als walk-in-closet en 

een aparte ruimte voor de cv-ketel, wasmachine en droger.

De afgewerkte schuine kanten langs de gehele dakwand aan 

beide zijden bieden een riante bergruimte.

Op de begane grond bevindt zich nog een eigen berging.



NEN 2580 clausule

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. 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 berekenen  

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 verklaren zij door de verkopend of aankopend makelaar vol-

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

Asbestclausule

In de koopakte zal een zogenaamde asbestclausule worden opgenomen. In de woning 

kunnen asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Bij verwijdering hiervan dienen op grond 

van de milieuwetgeving 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.

Ouderdomsclausule

In de koopakte zal een zogenaamde ouderdomsclausule worden opgenomen waarin koper 

verklaart ermee bekend te zijn dat deze woning meer dan 29 jaar oud is, wat betekent dat de 

eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe 

woningen. 



Algemeen / kenmerken

Ruime maisonette op de 2e en 

3e etage

3 Kamers, waarvan 2 

slaapkamers

Woonoppervlakte ca. 114 m²

Ruime, overdekte loggia

Eigen grond

Gelegen op enkele minuten 

van de Koemarkt

Bouwjaar 1990

Oplevering in overleg

blijft achter

gaat mee

ter overname
n.v.t.

blijft achter

gaat mee

ter overname
n.v.t.Lijst van zaken

- inbouwspots/dimmers  X
- opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers  X
- losse (hang)lampen      X
(Losse)kasten, legplanken, te weten:      X
- gordijnrails  X
- overgordijnen  X
- rolgordijnen  X
- houten vloer(delen)  X
- laminaat  X
- plavuizen  X
Designradiator(en)  X
- spiegelwanden  X
- schilderij ophangsysteem  X
Keukenblok (met bovenkasten)  X
- (gas)fornuis  X
- afzuigkap  X
- oven  X
- combi-oven/combimagnetron  X
- koelkast      X
- koel-vriescombinatie    X
- vaatwasser  X
- koffiezetapparaat    X
- toilet  X
- toiletrolhouder  X
-  fontein  X
- ligbad  X
- douche (cabine/scherm)  X
- wastafel  X
Brievenbus  X
(Voordeur)bel  X
(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie  X
Rookmelders    X
CV met toebehoren  X
(Klok)thermostaat  X
- via CV-installatie  X
Mechanische ventilatie  X
Telefoonaansluiting/internetaansluiting  X
Overig
Zijn er zaken die geen eigendom zijn 
van verkoper omdat er sprake is van een 
leasecontract. Zo ja, neemt verkoper de zaak mee 
of moet het betreffende contract worden 
overgenomen?

CV/geiser/boiler        X
Keuken/tuin/kozijnen        X
Intelligente thermostaten e.d.        X
Stadsverwarming        X
Zonnepanelen        X
-         X
-         X
Bijlage(n) over te nemen contracten:
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