
WORMERWEG 22

WESTBEEMSTER

Vraagprijs
€ 350.000,- k.k.



Garantiemakelaars presenteert:

Perceel vol 
potentie!
Een veel gezien plekje, maar toch verscholen 
tussen de bebossing! 




Deze vrijstaande stolpboerderij met vrijstaande 
schuur is gelegen op 1190 vierkante meter eigen 
grond en een mooie uitdaging voor de doe-het-
zelver of de garageklusser!




Daarnaast is het niet ondenkbaar, dat de 
sloophamer gehanteerd gaat worden, want het is 
tevens mogelijk om een nieuwe stolp te 
verwezenlijken. 




De mogelijkheden zijn aan weinig restricties 
verbonden, de grootste restrictie is de plek...en die 
is top! Rondom vrij en toch dichtbij de bewoonde 
wereld. U ligt weliswaar naast de N244, maar door 

de windsingel rondom de stolp, merkt u daar niets 
van, al helemaal binnen niet! (en dat zonder 
isolatie). 




De afmeting van de stolp is 12:00 X 14:00 meter.
( buitenmaat)

De afmeting van de schuur is 10:00 X 6:00 meter 
(buitenmaat)




Inzake de regelgeving omtrent nieuwbouw kunt u 
het Bestemmingsplan Buitengebied 2012 
raadplegen op Ruimtelijke Plannen, de gemeente 
Beemster, of deze bij ons opvragen!

Bel voor meer informatie 0299 - 683768 of kijk op www.trompgarantiemakelaars.nl



KENMERKEN
Objectgegevens
Woningsoort woonboerderij
Woningtype vrijstaande woning
Bouwjaar 1855
Aantal kamers 6

Afmetingen
Inhoud woning 629 m³
Woonoppervlakte 117 m²
Overige ruimte 32 m²
Externe bergruimte 51 m²
Perceeloppervlakte 1190 m²

Details
Ligging aan drukke weg, vrij 

uitzicht, open ligging, 
buiten bebouwde kom

Bel voor meer informatie 0299 - 683768 of kijk op www.trompgarantiemakelaars.nl

Tuin tuin rondom
Achterom ja
Schuur/berging vrijstaand steen

Water/Verwarming
Warmwater c.v.-ketel
Verwarming c.v.-ketel, moederhaard

Overig
Isolatie geen isolatie
Parkeerfaciliteiten eigen terrein



Bel voor meer informatie 0299 - 683768 of kijk op www.trompgarantiemakelaars.nl



Bel voor meer informatie 0299 - 683768 of kijk op www.trompgarantiemakelaars.nl



Bel voor meer informatie 0299 - 683768 of kijk op www.trompgarantiemakelaars.nl



BEGANE GROND

Bel voor meer informatie 0299 - 683768 of kijk op www.trompgarantiemakelaars.nl



SCHUUR

Bel voor meer informatie 0299 - 683768 of kijk op www.trompgarantiemakelaars.nl



KADASTRALE KAART

Bel voor meer informatie 0299 - 683768 of kijk op www.trompgarantiemakelaars.nl



LOCATIE

Bel voor meer informatie 0299 - 683768 of kijk op www.trompgarantiemakelaars.nl



Wonen in de Beemster
…dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Een echt staaltje Hollandse nuchterheid, wat in 1999 het 
predicaat “Werelderfgoed” heeft verdiend. Ruim 400 jaar geleden besloten een tal Amsterdamse 
Kooplieden dat het Beemstermeer een prachtige plaats was om buitenplaatsen te bouwen. Aangezien 
de woningen toen ter tijd nog niet water –en kierdicht werden gebouwd en de Beemster zich circa 5 
meter onder het peil bevond, werd de Rijper Jan Andriaanszoons Leeghwater ingeschakeld om de 
Beemster droog te malen.




Eenmaal droog vertrokken de rijkste kooplieden naar de Beemster om daar hun buitenplaats te 
realiseren. Vandaag de dag worden die buitenplaatsen gecomplimenteerd door de karakteristieke 
woonkernen, Zuidoost– Midden– West– en Noordbeemster.




Eén van de mooiste aspecten van de Beemster, is de bijzonder centrale locatie. Door het uitgestrekte 
landschap waant u zich in het buitengebied, terwijl de dichtstbijzijnde steden, Hoorn, Alkmaar, 
Purmerend en Amsterdam zich tussen de 5 à 20 minuten van de Beemster af bevinden.




Wonen in de Beemster straalt rust uit, samenhorigheid wordt bevorderd door de diverse 
buurtverenigingen en de dorpskern van Middenbeemster is van alles voorzien!

Zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar u moet het gewoon ervaren!





Bel voor meer informatie 0299 - 683768 of kijk op www.trompgarantiemakelaars.nl



WELKOM BIJ TROMP
Ga je voor een gokje of voor garanties?

Tromp Garantiemakelaars; in het hart van Middenbeemster én met een hart voor de Beemster en 
omstreken! Een familiebedrijf in hart en nieren! Ruim 40 jaar ervaring, gecombineerd met een innovatieve 
en creatieve aanpak zorgen voor een optimale dienstverlening!

Dé makelaar voor de aan –en verkoop van uw woning, het opstellen van een taxatierapport, of het 
afgeven van een realistische marktwaarde.

Door de jarenlange ervaring, ruim 40 jaar, zijn wij uitgegroeid tot woningexperts! Met een oog voor detail 
en door het vooropstellen van uw belangen, hebben wij onze dienstverlening geoptimaliseerd en blijven 
wij ons ontwikkelen. 

Tromp Garantiemakelaars biedt u garanties; wij garanderen een geslaagde aan– en verkoop, maar vooral 
service en transparantie! U bent bij ons aan het juiste adres en wij nemen met alle liefde de zorgen 
omtrent uw (toekomstige) adres weg!

Het gehele Tromp team zet zich in voor uw opdracht en heeft regelmatig contact met u over de voort-
gang. Zo profiteert u van al onze expertise welke wij in huis hebben. Dat werkt efficiënt, effectief en 
prettig.





Tromp Garantiemakelaars, de juiste keuze voor u;

- Werelderfgoed Makelaar.

- Gecertificeerd (VastgoedCert, NVM, NVR, NWWI).

- Uw wensen staan centraal, samen bepalen we de juiste strategie.

- Digitaal klanten online dossier | 24 uur per dag toegang tot uw aan-/verkoopdossier.

- Nieuwe verkooptools worden met regelmaat ingezet.









Bel voor meer informatie 0299 - 683768 of kijk op www.trompgarantiemakelaars.nl



EXTRA INFORMATIE
Ouderdomsclausule

Indien de woning die u heeft bezichtigd of gaat 
bezichtigen ouder is dan 25 jaar, dan liggen de 
eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld kunnen 
worden aanzienlijk lager dan bij nieuwere 
woningen. Het is tevens mogelijk dat er bij 
bepaalde woningen een betonvloer aanwezig is, 
waarbij calcium chloride is toegevoegd tijdens 
het fabriceren van de vloer. Door dit bindmiddel 
kan schade aan de betonvloer ontstaan. 
Derhalve zal bij iedere woning ouder dan 25 jaar 
de ouderdomsclausule in de koopovereenkomst 
worden opgenomen. 





Mogelijk asbest clausule 

Indien de woning die u heeft bezichtigd of gaat 
bezichtigen is gebouwd voor 01 juli 1993, dan is 
het mogelijk dat er in de woning asbest is 
verwerkt. Indien er bij de verkopende partij niks 
bekend is met betrekking tot de aanwezigheid 
van asbest zal er derhalve een mogelijk asbest 
clausule in de koopovereenkomst worden 
opgenomen. Voor de verwijdering van dergelijke 
materialen gelden milieuvoorschriften die in acht 
genomen dienen te worden.





Nooit bewoond clausule

Het kan voorkomen dat de verkopende partij de 
onroerende zaak nimmer bewoond heeft, of dat 
het door bijvoorbeeld langdurige verhuur lang 
geleden is dat de verkoper de onroerende zaak 
heeft bewoond. Vanwege het gebrek aan 
bewoning kan verkoper mogelijk niet optimaal 
op de hoogte zijn van de huidige staat van de 
woning, derhalve zal in dit geval een clausule in 
de koopovereenkomst worden opgenomen. 





Tekeningen en maatvoering

Alle metingen zijn uitgevoerd conform de 
geldende norm NEN-2580. Het is desalniettemin 
mogelijk dat maten en tekeningen afwijken van 
de werkelijke situatie. 

Bel voor meer informatie 0299 - 683768 of kijk op www.trompgarantiemakelaars.nl



VAN BEZICHTIGING


TOT AANKOOP



CONTACTGEGEVENS

Willem Tromp

Register Makelaar / Taxateur / Rentmeester

06 - 53 32 58 16

w.tromp@trompgarantiemakelaars.nl

Buck Geijssens

Commerciële Binnendienst

0299 – 68 37 68

b.geijssens@trompgarantiemakelaars.nl

Maarten Reinder Tromp

Kandidaat Register Makelaar Taxateur

06 - 53 41 79 34

m.tromp@trompgarantiemakelaars.nl

Janneke Walburg

Commerciële Binnendienst

0299 - 68 37 68

j.walburg@trompgarantiemakelaars.nl

Bel voor meer informatie 0299 - 683768 of kijk op www.trompgarantiemakelaars.nl

Een familiebedrijf in hart en nieren, waarbij persoonlijk contact voorop staat. Bij de woning ter plaatse 
treft u Willem of Maarten Reinder Tromp. Vader en zoon met gedeelde passie voor het makelen. 40 jaar 
ervaring gecombineerd met een frisse blik! Kennis en innovatie; that’s a winning team! De binnendienst 
staat tevens altijd voor u klaar!









Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet altijd voorkomen dat de informatie enigszins afwijkt van hetgeen u in of rond de

woning ziet of heeft gezien. Dit kan met name gelden voor (bouw)tekeningen, schetsen, afmetingen en maatvoeringen. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden

ontleend. 

Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval 
aanspraak op een uitkering geeft. Vraagprijzen zijn kosten koper. Alle verstrekte informatie dient u in het kader van het BW niet te beschouwen als een aanbod, doch 
als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Voor een eventuele vermelding van onjuiste gegevens aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.



Tromp Garantiemakelaars

Middenweg 152

1462 HL Middenbeemster




0299 - 683768

tromp@garantiemakelaars.nl

www.trompgarantiemakelaars.nl

www.facebook.com/trompgarantiemakelaars

Interesse
in deze woning?

U bent van harte welkom op kantoor:

De openingstijden van ons kantoor zijn


maandag t/m vrijdag

van 08.30 tot 17.30 uur


