
Dovenetelweg 73
Zaandam

€ 260.000,- k.k.



In de woonwijk ‘Kogerveld’ te Zaandam bieden wij deze nette 

hoekwoning met ruime onlangs gerenoveerde tuin op het 

zuiden aan!

De woning is gelegen op loopafstand van recreatiegebied 

De Jagersplas met diverse strandjes, fiets- en wandelpaden, 

sport- en spelmogelijkheden en goed vis- en vaarwater wat 

in open verbinding staat met De Gouw en het Oostzijderveld. 

Voor de dagelijkse boodschappen kan je terecht op het ver-

nieuwde Zilverschoonplein. Verder vind je in de wijk kinder-

opvang en scholen. Het NS station Kogerveld, de bushalte 

en de uitvalswegen richting A8/A10 zijn op korte afstand te 

bereiken.

Indeling

Begane grond:

Vanuit de hal kom je in de lichte woonkamer welke keurig is 

afgewerkt. In de hal is een toilet en voldoende ruimte voor de 

garderobe. De woonkamer is zeer licht door de grote raam-

partijen aan zowel de voor als achterkant van de woning. 

Apart van de woonkamer vind je de keuken, welke zeer ruim 

is en beschikt over veel opbergruimte. De ingang naar de 

achtertuin van bijna 10 meter diep bevind zich ook in de keu-

ken. Doordat de achtertuin gelegen is op het zuiden is een 

zonnescherm geen overbodige luxe, deze is er ook het is een 

elektrisch scherm met een uitval van maar liefst 3,5 meter.

Eerste verdieping:

De overloop geeft toegang tot alle slaapkamers en de bad-

kamer. Er zijn maar liefst drie ruime slaapkamers waarvan er 

twee gelegen zijn aan de achterzijde van de woning en één 

aan de voorzijde van de woning. De badkamer is voorzien 

van een douchecabine, een toilet, designradiator en een 

wastafelmeubel met handige lades. Op deze verdieping is 

verder nog een opbergkast waarin de wasmachine- en dro-

geraansluitingen zijn gesitueerd.







Buiten: 

In totaal heeft de woning ca. 90 m2 aan buitenruimte, dit is het totaal van de voor- en achter-

tuin samen. De achtertuin is gelegen op het zuiden en onlangs geheel gerenoveerd. Ook is er 

een schuur van steen in de achtertuin met elektra en een achterom. 

De woning is gelegen aan een rustig hofje, in een doodlopend stuk van de Dovenetelweg. 

Daardoor is er geen inkijk van overburen en kijk je uit op een groenvoorziening. Momenteel 

heeft de woning twee woonlagen, maar er is een mogelijkheid tot de opbouw van een extra 

verdieping. 

Oftewel een woning met onwijs veel mogelijkheden in een leuke buurt. Nieuwsgierig gewor-

den? Maak dan snel een afspraak met ons kantoor.



Algemeen / kenmerken

Hoekwoning met ruime tuin op 

het zuiden

4 Kamers, waarvan 3 

slaapkamers

Woonoppervlakte ca. 89 m²

Ruime onlangs gerenoveerde 

tuin op het zuiden

Centrale ligging

Volle eigendom

Bouwjaar 1964

Oplevering in overleg



blijft achter

gaat mee

ter overname
n.v.t.Lijst van zaken

NEN 2580-clausule

De gebruiksoppervlakte 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. 

Koper verklaart voldoende te zijn geïnformeerd over de hier-

voor bedoelde normering. 

Ouderdomsclausule

In de koopakte zal een zogenaamde ouderdomsclausule 

worden opgenomen waarin koper verklaart ermee bekend te 

zijn dat deze woning meer dan 50 jaar oud is, wat betekent 

dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden 

aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen.

Asbestclausule

In de koopakte zal een zogenaamde asbestclausule worden 

opgenomen. In de woning kunnen asbesthoudende materi-

alen 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 aanwezig-

heid van enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien. 

Woning
Interieur
Verlichting, te weten:
- inbouwspots/dimmers  X
- opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers    X
- losse (hang)lampen    X
- 
(Losse)kasten, legplanken, te weten:
- losse kasten    X
- 
Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:
- gordijnrails  X
- gordijnen    X
- rolgordijnen  X
- jaloezieën      X
- (losse) horren/rolhorren  X
- 
Vloerdecoratie, te weten:
- houten vloer(delen)  X
- laminaat  X
- 
(Voorzet) openhaard met toebehoren
Overig, te weten:

Keuken
Keukenblok (met bovenkasten)  X
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
- kookplaat  X
- (gas)fornuis  X
- afzuigkap  X
- combi-oven/combimagnetron  X
- koel-vriescombinatie    X
- vaatwasser  X
- koffiezetapparaat    X

Sanitair/sauna
Toilet met de volgende toebehoren:
- toilet  X
- toiletrolhouder  X
- toiletborstel(houder)  X
-  fontein  X
- 
Badkamer met de volgende toebehoren:
- douche (cabine/scherm)  X
- wastafel  X
- wastafelmeubel  X
- toilet  X
- toiletrolhouder  X
- toiletborstel(houder)  X

Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing
Brievenbus  X
(Voordeur)bel  X
(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie  X
Rookmelders  X
CV met toebehoren  X
(Klok)thermostaat  X
Warmwatervoorziening, te weten:
- via CV-installatie  X
- 
Telefoonaansluiting/internetaansluiting  X

Tuin
Inrichting
Tuinaanleg/bestrating  X

Verlichting/installaties
Buitenverlichting  X

Bebouwing
Tuinhuis/buitenberging  X

Overig
Overige tuin, te weten:
- (sier)hek  X
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