
Plataanlaan 28
Zaandam

€ 240.000,- k.k.



Ben jij op zoek naar een leuke nieuwe thuisbasis met een 

centrale ligging? Je vindt het in deze kant-en-klare charmante 

2-kamer woning met voortuin en balkon. 

Deze woning is een unicum in Zaanstad. Het is gelegen in 

de oude gezellige wijk Vissershop die in 2006 op de schop 

is gegaan en voorzien is van nieuwe woningen, waarbij uiter-

aard ook nieuwe fundering is aangelegd. Daarnaast is er 

geen sprake van erfpacht in deze wijk. Een ander bijkomend 

voordeel is dat de poortwoning vergelijkbaar is met een 

appartement, maar dan zonder de servicekosten.

Een ander leuk kenmerk van deze woning is dat het slaapge-

deelte zich op de begane grond bevindt en het woongedeelte 

op de eerste verdieping. Hiermee zijn de lichtste vertrekken 

van de woning ook degene waarin het meest geleefd wordt.

Indeling:

Op de begane grond kom je via de royale hal binnen waar de 

ruime slaapkamer zich bevindt. De slaapkamer geeft toegang 

tot een walk-in-closet welke eventueel ook als babykamer of 

werkkamer gebruikt zou kunnen worden. Via de hal kom je 

ook bij de badkamer, voorzien van een douche en wasmeu-

bel. Verder is er een aparte bergruimte met een aansluiting 

voor een wasmachine en eventueel een droger, alsmede de 

CV-ketel (nieuw geplaatst medio 2019).

Op de eerste etage bevindt zich de lichte woonkamer met 

open keuken en met een balkon van ca. 6 m2 op de oost-

zijde én een Frans balkon op de westzijde. De keuken is 

voorzien van diverse apparatuur die jou van alle gemakken 

voorzien. Tevens bevindt zich op deze verdieping het toilet én 

de toegang tot de grote vliering die over het gehele oppervlak 

van de woning loopt.







In het dak is tevens een dakraam geplaatst in 2019, waardoor de zolder ook als gastenvertrek 

gebruikt kan worden. Meerdere bewoners in de straat hebben een vaste trap naar de zolder 

laten plaatsen om zo ook optimaal van deze ruimte gebruik te maken.

Omgeving:

De woning is ideaal gelegen in de wijk Vissershop, een kleinschalige woonwijk, aan de rivier 

de Zaan in het zuiden van Zaandam. De wijk is zeer centraal gelegen ten opzichte van het 

gezellige centrum van Zaandam waar vele horecagelegenheden en winkels te vinden zijn.

Je woont op ongeveer 5 minuten fietsafstand van Station Zaandam, vanaf het station ben je 

binnen 10 minuten op Amsterdam Centraal, maar ook Schiphol, Utrecht en Haarlem zijn snel 

en gemakkelijk te bereiken. Met de snelfietsroute ben je binnen enkele minuten fietsen bij de 

pont richting Amsterdam. Verder zijn ook de busverbindingen goed. De bussen 391 en 392 

naar Amsterdam stoppen vlakbij, voor het geval je niet wilt fietsen in de regen of kou. Liever 

met de auto? Dan zijn de uitvalswegen A8 en A10 ook zeer goed te bereiken. In de buurt kun 

je gratis parkeren en de parkeerplekken zijn in overvloed aanwezig.



Algemeen / kenmerken

Kant-en-klare charmante 

2-kamer woning

3 Kamers, waarvan 1 

slaapkamer

Woonoppervlakte ca. 75 m²

Frans balkon én balkon van 6 

m2

Uitstekende locatie t.o.v. 

diverse voorzieningen

Het betreft een woonhuis, dus 

geen servicekosten!

Bouwjaar 2006

Oplevering in overleg



blijft achter

gaat mee

ter overname
n.v.t.Lijst van zaken

Bijzonderheden:

- Bouwjaar 2006

- Woonoppervlakte ca. 75 m²

- Uitstekende locatie t.o.v. diverse voorzieningen

- Verwarming middels CV-installatie ATAG (bouwjaar 2019)

- Nieuwe mechanische ventilatie uit 2019

- Het stuc- en schilderwerk is in zeer goede staat!

- Frans balkon én balkon van 6 m2

- Volledig geïsoleerd

- Het betreft een woonhuis, dus geen servicekosten!

- Volle eigendom

- Gratis parkeren

- Oplevering in overleg

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. 

Woning
Interieur
Verlichting, te weten:
- losse (hang)lampen  X

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:
- lamellen  X
- jaloezieën  X

Vloerdecoratie, te weten:
- laminaat  X

Designradiator(en)  X

Keuken
Keukenblok (met bovenkasten)  X
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
- (gas)fornuis  X
- afzuigkap  X
- combi-oven/combimagnetron  X
- koelkast  X
- vriezer  X
- vaatwasser  X

Sanitair/sauna
Toilet met de volgende toebehoren:
- toilet  X
- toiletrolhouder  X
-  fontein  X
- spiegel  X

Badkamer met de volgende toebehoren:
- douche (cabine/scherm)  X
- wastafel  X
- wastafelmeubel  X

Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing
Brievenbus  X
(Voordeur)bel  X
Rookmelders  X
CV met toebehoren  X
(Klok)thermostaat  X
Warmwatervoorziening, te weten:
- via CV-installatie  X

Mechanische ventilatie  X

Tuin
Inrichting
Tuinaanleg/bestrating  X

Verlichting/installaties
Buitenverlichting  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 NEE        X
Keuken/tuin/kozijnen NEE        X
Intelligente thermostaten e.d. NEE        X
Stadsverwarming NEE        X
Zonnepanelen NEE        X
- huisnummerbordje (origineel blijft achter)         X



ERA Van De Steege

Zuiderhoofdstraat 26  |  1561 AM  Krommenie  |  T. 075-2010201

zaanstad@vandesteege.nl  |  www.vandesteege.nl


