
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  

 

  

 

Huurprijs € 1.350,= p.m.

INSULINDEWEG 19  
MIDDENBEEMSTER 



 

 

ALGEMENE INFORMATIE 
& INDELING 
Te huur, een semibungalow gelegen op een kleinschalig industrieterrein en deel uit makende van een bedrijf. 
Ideaal voor een gezin! Oplevering per april 2019.  
 
Indeling 
Begane grond: entree aan de achterzijde, hal met trapopgang naar de verdieping, toilet, meterkast, bijkeuken, 
slaapkamer, berging (halve garage), L-vormige woonkamer met schouw, open keuken v.v. diverse 
inbouwapparatuur. 
 
Verdieping: overloop, tweetal slaapkamers, badkamer v.v. douche hoek, dubbele wastafel, 2e toilet, kast t.b.v. c.v.-
installatie. 
 
De woning zal worden verhuurd waarbij de navolgende eisen worden gesteld aan de huurder:  
-Opgave loon/inkomsten middels laatste jaaropgaaf of 3 maanden loonstroken. 
-Vast dienstverband huurder (s). 
-Inkomen 2 a 3 keer de huurprijs per maand. 
-2 maanden waarborgsom. 
-Aantoonbaar bewijs van de bank dat een opdracht tot automatische overmaking van de huurpenningen is 
geregeld. 
-Aantoonbaar bewijs van een WA verzekering van de huurder..   



 
 
 
 
 
 
 

 

FOTO’S 
VAN DE WONING 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

  



 

 

KENMERKEN 
VAN DE WONING 

Object gegevens 

Aanvaarding In overleg 

Soort woning Bungalow 

Type woning Vrijstaande woning 

Aantal kamers 4 

Aantal Slaapkamers 3 

Bouwjaar/-periode 1981   

Bouwvorm Bestaande bouw 

Permanente bewoning Ja 

Maten object 

Inhoud 450 m³ 

Perceelgrootte 350 m² 

Woonoppervlakte 145 m² 

Woonkamer 41 m² 

Overige inpandige ruimte 16 m² 

Gebouwgebonden buitenruimte 0 m² 

Externe bergruimte (berging) 0 m² 

Details 

Ligging object Beschutte ligging 

Verwarming C.v.-ketel, open haard 

Isolatie Dakisolatie, muurisolatie, dubbel glas 

Kabel Nee 

Type dak Zadeldak 

Tuingegevens 

Tuin Tuin rondom 
  



 

 

TROMP GARANTIEMAKELAARS 
3 IN 1 WAARDECHEQUE 
 
 

 
1. Een gratis waardebepaling van uw woning. 
 

2. Vrijblijvende informatie over begeleiding bij de 
aankoop van een voor u passende woning. 
 

3. Informatie over een taxatierapport van uw 
(toekomstige) woning voor een hypotheek of een 
verbouwing van uw huidige woning. 
------------------------------------------------------------------------ 

3 in 1 
WAARDECHEQUE 

Aankoop, verkoop en taxatie 
 

Ja, ik wil een gratis waardebepaling van mijn woonhuis. 
Ja, ik wil vrijblijvende informatie over aankoopbegeleiding tegen een zeer 
scherp tarief. 
Ja, ik wil informatie over een uit te voeren taxatie tegen een speciaal tarief. 
 

Naam……………………………………………………………………………………………. 
Adres……………………………………………Postcode………………………………… 
Plaats………………………………….Tel. Nummer……………………………………. 
 

Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster, Telefoon: 0299-68 37 68, Fax. 0299-68 34 95 
E-mail: tromp@garantiemakelaars.nl, www.trompgarantiemakelaars.nl



 

 

CONTACT 
GEGEVENS 

 Bent u na het inzien van deze brochure nieuwsgierig geworden naar deze woning, dan nodigen wij u graag uit 
om contact op te nemen met Tromp Garantiemakelaars, 0299-683768. 

U bent welkom op kantoor: 
De openingstijden van ons kantoor zijn maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur en zaterdag op afspraak. 
 
 

Onze adresgegevens: 

Tromp Garantiemakelaars 

Middenweg 152 

1462 HL Middenbeemster 

0299-683768 

tromp@garantiemakelaars.nl 

www.trompgarantiemakelaars.nl 

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. 

Even voorstellen: 

Willem Tromp 
06-53 32 58 16 

Maarten Tromp 
06-53 41 79 34 

Annemieke Tromp-
Bakker 
0299-68 37 68 

Janneke Walburg 
0299-68 37 68 
 

Buck Geijssens 
0299-68 37 68 
 


