
Koggenland 207
Purmerend

€ 325.000,- k.k.



Verrassend ruime en schitterend afgewerkte eengezins-

woning van 130 m2 gelegen in één van de meest aantrek-

kelijke gedeelten van de Purmer-Zuid. Heel centraal gelegen 

ten opzichte van de voorzieningen. Nabij winkelcentrum 

Meerland met een diversiteit aan winkels, de scholen en het 

openbaar vervoer.

Indeling:

Begane grond: Je komt binnen via de eigen entree in de hal 

met het eerste separate toilet en de meterkast en stads-

verwarmingsunit. Vanuit de hal bereik je de woonkamer 

met open keuken welke is voorzien van bijna alle denkbare 

inbouwapparatuur. Vanuit de woonkamer bereikt je, middels 

openslaande deuren, de zonnige op het noordwesten gesitu-

eerde tuin. In de tuin vind je de ruime schuur.

Eerste verdieping: Vanaf de overloop bereik je de 2 slaap-

kamers (voorheen 3) en de schitterende badkamer welke 

is voorzien van een ligbad, douchecabine, wastafelmeubel, 

designradiator en het tweede toilet. 

Tweede verdieping: Hier vind je nog 2 slaapkamers.

Ligging:

De woning is gelegen in de kindvriendelijke woonwijk Purmer 

Zuid met zijn vele groenvoorzieningen, speelplaatsen en 

water. De wijk kenmerkt zich tevens door zijn centrale ligging. 

Met de auto en de nabij gelegen Verzetslaan ben je in no time 

op de A7 of de Jaagweg naar de Ring A10. Parkeren doe 

je voor de deur en dat is gratis in dit deel van Purmerend. 

Het hoogfrequente openbaar busvervoer stopt vrijwel voor 

de deur en brengt je in circa 15 minuten naar metrostation 

Noord van de NoordZuidlijn. Met 20 minuten in hartje stad of 

met een half uurtje op de Zuidas. Tevens is het centrum van 

Purmerend  binnen enkele minuten te bereiken. Kortom een 

ideale locatie om te wonen!

Bouw:

De woning is gebouwd in 1987. Het heeft stenen gevels uitgevoerd in spouw, betonnen vloerla-

gen en een zadeldak, welke is voorzien van pannen. De woning is volledig geïsoleerd en wordt 

verwarmd door middel van stadsverwarming. Daarnaast beschikt de woning over een mecha-

nisch ventilatie systeem.

Eigendomssituatie:

De woning is gelegen op eigen grond.



Bijzonderheden:

- Bouwjaar 1987

- Eengezinswoning 

- Woonoppervlakte bedraagt 130 m2 

- Perceeloppervlakte bedraagt 138 m2

- De woning is volledig geïsoleerd

- Zonnige op het noordwesten gesitueerde tuin

Ouderdomsclausule

In de koopakte zal een zogenaamde ouderdomsclausule worden opgenomen waarin koper 

verklaart ermee bekend te zijn dat deze woning meer dan 30 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 en schitterend afge-

werkte eengezinswoning

5 Kamers, waarvan 4 

slaapkamers

Woonoppervlakte ca. 130 m²

Achtertuin gelegen op het 

noordwesten

De woning is gelegen op eigen 

grond

Gelegen in kindvriendelijke 

woonwijk Purmer Zuid

Bouwjaar 1987

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
-         X
-         X
- inbouwkast ouderslaapkamer  X
- kast kinderkamer      X
- gordijnrails  X
- vitrages  X
- rolgordijnen  X
- jaloezieën  X
- (losse) horren/rolhorren  X
-  jaloezieën keuken      X
-  hordeur tuin/woonkamer      X
- houten vloer(delen)  X
- laminaat  X
Designradiator(en)  X
Radiatorafwerking  X
- spiegelwanden  X
Keukenblok (met bovenkasten)  X
- kookplaat  X
- afzuigkap  X
- combi-oven/combimagnetron  X
- koelkast  X
- vriezer  X
- vaatwasser  X
- toilet  X
- toiletrolhouder  X
- toiletborstel(houder)  X
-  fontein  X
- ligbad  X
- douche (cabine/scherm)  X
- wastafel  X
- wastafelmeubel  X
- toiletkast  X
- toilet  X
- toiletrolhouder  X
- toiletborstel(houder)  X
Schotel/antenne  X
Brievenbus  X
(Voordeur)bel  X
Rookmelders  X
Screens/rolluiken  X
CV met toebehoren  X
(Klok)thermostaat  X
Warmwatervoorziening, te weten:
- via CV-installatie  X
Mechanische ventilatie  X
Telefoonaansluiting/internetaansluiting    X
Veiligheidsschakelaar wasautomaat  X
Waterslot wasautomaat    X
Tuinaanleg/bestrating  X
Beplanting  X
een aantal potten blijven achter, de rest gaat mee    X
Buitenverlichting  X
Tuinhuis/buitenberging  X
- tuinkasten      X
- (sier)hek  X
- vlaggenmast(houder)  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:

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: ERA Van De Steege treedt op namens de verkoper en 

behartigt uitsluitend diens belangen. Op grond van de medede-

lingsplicht 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 uiter-

aard uw belangen behartigen.

Verkoopvoorwaarden

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.

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.

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.

NEN 2580 clausule

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.



ERA Van De Steege

Buikslotermeerplein 406  |  1025 WP  Amsterdam  |  T. 020-4357000

amsterdam-noord@vandesteege.nl  |  www.vandesteege.nl


