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Machinistenstraat 14, 1541 AK Koog aan de Zaan

Vraagprijs € 325.000,- kosten koper
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Omschrijving
Machinistenstraat 14, 1541 AK Koog aan de Zaan
Fijn wonen op een toplocatie? Dan is deze charmante woning, gelegen in de Machinistenstraat in het gewilde OudKoog, zeker het bekijken waard. De woning heeft een vernieuwde fundering en een fijne lichte woonruimte, twee
goed bemeten slaapkamers, een keurige keuken voorzien van allerhande inbouwapparatuur, modern sanitair en een
fijn betegelde achtertuin.
De woning is gelegen in een gezellige straat in Oud-Koog. De straat is eenrichtingsverkeer waardoor het heerlijk rustig
wonen is. De ligging van de woning is ideaal! Zo is het NS station op loopafstand, openbaar vervoer, uitvalswegen,
winkels, speeltuintje en scholen zijn ook in de nabijheid.
Woonoppervlakte: ca. 69 m²
Inhoud: ca. 269 m²
Bouwjaar: ca 1905
Perceel: 89 m² eigen grond!
Kom binnen!
Via de entree kom je in een lichte hal met toegang tot toilet en meterkast, waarna je vervolgens het woongedeelte
binnen loopt. De sfeervolle ruimte verbindt wonen, koken en eten op een gezellige manier met elkaar. Via de keuken
betreed je de fijn betegelde tuin welke ook via de steeg naast het huis te bereiken is.
Neem de trap naar de bovenverdieping. Hier vind je 2 goed bemeten slaapkamers, de moderne badkamer met ligbad,
douche, 2e toilet en wastafel, en een wasruimte met opstelplaats voor wasmachine en droger.
Via een vlizotrap is de vliering te bereiken waar zich extra bergruimte bevind.
Will jij deze leuke woning zelf bewonderen? neem dan snel contact op met het team van De Bree Makelaardij.
BIJZONDERHEDEN:
- Rustig en centraal gelegen in Oud-Koog;
- Vernieuwde fundering;
- Sfeervolle woning met keurig sanitair;
- Uitvalswegen goed bereikbaar;
- Goed onderhouden;
- Oplevering in overleg.
Interesse in dit huis? Schakel direct jouw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Jouw NVM-aankoopmakelaar komt op voor
jouw belang en bespaart je tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars vindt je op Funda.
Alle verkoopinformatie is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid
voor onjuiste verkregen (mondelinge) informatie, onvolledigheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan en
wijzen de koper nadrukkelijk op zijn wettelijke onderzoeksplicht.
Het woonoppervlak van 69 m² is door externe partij opgemeten en gebaseerd op de NEN2580/Meetinstructies NVM.
Meetrapport is aanwezig.
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Kenmerken
Vraagprijs
Soort
Type woning
Aantal kamers
Inhoud woning
Perceel oppervlakte
Gebruiksoppervlakte woonfunctie
Soort woning
Bouwjaar
Ligging
Tuin
Hoofdtuin
Garage
Energielabel
Verwarming
Isolatie
C.V.-ketel
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€ 325.000,Woonhuis
2-onder-1-kapwoning
3 kamers waarvan 2slaapkamer(s)
269 m3
89 m2
69 m2
Eengezinswoning
1905
Aan rustige weg, in woonwijk
Achtertuin 42 m2
Achtertuin 42 m2
Geen garage
D
C.V.-Ketel
Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas
Intergas (Gas gestookt combiketel uit 2013, eigendom)

Locatie
Machinistenstraat 14
1541 AK KOOG AAN DE ZAAN
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Plattegrond
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Lijst van zaken
Blijft
achter

Gaat
mee

Kan worden
overgenomen

Woning
Interieur

Verlichting, te weten:
- Inbouwspots/dimmers
- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers
- Losse (hang)lampen
(Losse)kasten, legplanken, te weten:
Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:
- Gordijnrails
- Gordijnen
- Overgordijnen
- Vitrages
- Rolgordijnen
- Lamellen
- Jaloezieën
- (Losse) horren/rolhorren
Vloerdecoratie, te weten:
- Vloerbedekking
- Parketvloer
- Houten vloer(delen)
- Laminaat
- Plavuizen
(Voorzet) openhaard met toebehoren
Allesbrander
Houtkachel
(Gas)kachels
Designradiator(en)
Radiatorafwerking
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Blijft
achter

Gaat
mee

Kan worden
overgenomen

Overig, te weten:
- Spiegelwanden
- Schilderij ophangsysteem
Keuken

Keukenblok (met bovenkasten)
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
- Kookplaat
- (Gas)fornuis
- Afzuigkap
- Magnetron
- Oven
- Combi-oven/combimagnetron
- Koelkast
- Vriezer
- Koel-vriescombinatie
- Vaatwasser
- Quooker
- Koffiezetapparaat
Keukenaccessoires, te weten:
Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren:
- Toilet
- Toiletrolhouder
- Toiletborstel(houder)
- Fontein
Badkamer met de volgende toebehoren:
- Ligbad
- Jacuzzi/whirlpool
- Douche (cabine/scherm)
- Stoomdouche (cabine)
- Wastafel
- Wastafelmeubel
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Blijft
achter

Gaat
mee

Kan worden
overgenomen

- Planchet
- Toiletkast
- Toilet
- Toiletrolhouder
- Toiletborstel(houder)
Sauna met toebehoren

Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

Schotel/antenne
Brievenbus
(Voordeur)bel
Alarminstallatie
(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie
Rookmelders
Screens/rolluiken
CV met toebehoren
(Klok)thermostaat
Warmwatervoorziening, te weten:
- Via CV-installatie
- Boiler
- Close-in boiler
- Geiser
Mechanische ventilatie
Luchtbehandeling
Airconditioning met toebehoren (aantal: ………)
Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten:
Telefoonaansluiting/internetaansluiting
Veiligheidsschakelaar wasautomaat
Waterslot wasautomaat
Zonnepanelen
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Blijft
achter

Gaat
mee

Kan worden
overgenomen

n.v.t.

Ja

Nee

Gaat mee

Moet
worden
overgen
omen

Tuin
Inrichting

Tuinaanleg/bestrating
Beplanting
Verlichting/installaties

Buitenverlichting
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder

Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging
(Broei)kas

Overig

Overige tuin, te weten:
- (Sier)hek
- Vlaggenmast(houder)
-

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
Keuken/tuin/kozijnen
Intelligente thermostaten e.d.
Stadsverwarming
Zonnepanelen

Bijlage(n) over te nemen contracten:
-
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Extra informatie

De Makelaar
Deze woning wordt u namens de verkoper aangeboden door de Bree Makelaardij. De belangen van de verkoper
worden dan ook behartigd door de Bree Makelaardij.Kandidaat-kopers geven wij dan ook altijd in overweging een
eigen (NVM) makelaar in te schakelen voor begeleiding bij de aankoop.
Onderzoeksplicht Koper
Het is belangrijk om te weten dat de koper een eigen onderzoeksplicht heeft naar alle zaken die voor de koper van
belang zijn. De koper kan zich dan ook nooit beroepen op onbekendheid met feiten die hij zelf had kunnen
waarnemen of die kenbaar waren uit deze brochure of uit de openbare registers. De makelaar kan u desgewenst
verwijzen naar de desbetreffende instanties.
Onderhandelen
Er zijn twee verkoopsystemen, te weten:De verkoop met biedingen: dit is de gebruikelijke procedure. Er is sprake van
onderhandelingen als op het eerste bod van een kandidaat-koper een tegenvoorstel van de verkoper volgt. In deze
fase wordt niet met een andere gegadigde onderhandeld. De makelaar mag pas met derden onderhandelen als de
onderhandelingen met de eerste kandidaat-koper op niets zijn uitgelopen. Wel kan een derde een eenmalig,
maximaal bod doen. Indien dit een beter bod is dan het laatste voorstel van de eerste kandidaat-koper, wordt de
eerste kandidaat- koper in de gelegenheid gesteld om zijn beste bod te doen. Er worden over en weer geen gegevens
verstrekt over de hoogte van de geboden bedragen. Uiteindelijk beslist de verkoper met wie hij de overeenkomst
wenst aan te gaan. Zolang er geen overeenstemming is, zijn partijen niet aan elkaar gebonden.Verkoop bij inschrijving:
Bij uitzondering wordt een systeem van inschrijving toegepast. De verkopend makelaar bepaalt de sluitingsdatum. Tot
dat tijdstip kan iedereen een bod,al dan niet schriftelijk, uitbrengen. Het voor de verkoper meest geschikte bod wordt
geaccepteerd of er wordt met een bieder, naar de keuze van de verkoper, verder onderhandeld.
Kosten Koper
Onder kosten koper worden verstaan: de notariskosten voor het opmaken van de akte van levering, de kadastrale
kosten en de overdrachtsbelasting
Koopakte
Voor het schriftelijk vastleggen van de voorwaarden waaronder koper en verkoper tot zaken wensen te komen wordt
de model koopovereenkomst gebruikt zoals die is vastgesteld door de NVM. Hierin worden nauwkeurig alle gemaakte
afspraken,verklaringen en garanties vastgelegd die betrekking hebben op de onroerende zaak.Deze koopakte zal door
de makelaar voor het ondertekenen uitgebreid met de kopers en verkopers worden doorgenomen zodat zij goed op
de hoogte zijn van alle gemaakte afspraken.
Bijzondere bepalingen/clausules
Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn. Deze staan meestal in het eigendomsbewijs
vermeld. In woningen van voor 1993 kunnen asbesthoudende materialen verwerkt zijn. Van woningen ouder dan ong.
15 jaar mogen niet dezelfde kwaliteiten verwacht worden als van moderne woningen. Bij woningen van 15 jaar of
ouder nemen wij standaard een ouderdoms- en/of asbestclausule in de koopakte op. De tekst van deze clausules
verstrekken wij u desgewenst. Het eigendomsbewijs en verder van belang zijnde documenten kunnen op ons kantoor
worden ingezien.
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Schriftelijk vastleggen
Met ingang van 1 september 2003 is de koop van een woning pas gesloten als deze schriftelijk is vastgelegd. Zolang er
geen koopakte is opgemaakt, is er geen rechtsgeldige overeenkomst. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat ook de verkoper
slechts gebonden is indien alle gemaakte afspraken schriftelijk zijn vastgelegd in een door beide partijengetekende
koopovereenkomst. Deze koopovereenkomst dient binnen 5 werkdagen na koop overeenstemming door of namens
partijen te worden ondertekend.
Bedenktijd
Een koper die handelt als privé-persoon heeft drie dagen bedenktijd. Daarin kan hij de overeenkomst, zonder opgaaf
van redenen, ongedaan maken. Van deze bedenktijd kan geen afstand worden gedaan. Er is sprake van zogenaamd
dwingend recht. De bedenktijd begint op de dag die volgt op de dag dat de koper een afschrift van de volledig
ondertekende akte heeft ontvangen. Omwille van de bewijskracht moet de ongedaan making schriftelijk geschieden.
Waarborgsom of Bankgarantie
Het is te doen gebruikelijk dat een koper binnen normaal gesproken vijf weken na het tekenen van de koopakte een
waarborgsom of een bankgarantie van 10% van de koopsom bij de notaris stort c.q. stelt.
Ontbindende voorwaarden
Een koper heeft de mogelijkheid een koopovereenkomst aan te gaan onder ontbinden voorwaarden. Zo een
ontbindende voorwaarden kan betrekking hebben op het rondkrijgen van de hypothecaire geldlening of het uitvoeren
van een bouwkundige keuring. Als een koper ontbindende voorwaarden in de koopakte opgenomen wenst te zien
worden dan moet dat tijdens de onderhandelingen duidelijk kenbaar gemaakt worden.
Notariskeuze
De kosten van de notaris zijn inbegrepen in de kosten koper en komen dus voor rekening van de koper. De
notariskeuze is dus aan de koper. Voor alle transacties via ons kantoor geldt dat we uitsluitend werken met notarissen
die gevestigd zijn in de regio Zaanstad.Als koper een notaris kiest buiten deze regio, zal extra (reis-) tijd gedeclareerd
worden op basis van uurtarief en kilometer vergoeding. Ook de verkopers kunnen op dezelfde wijzeaanspraak maken
op de regeling.
Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening
Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met
andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koopovereenkomst als de particuliere
verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk
Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van de
koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’.
Overig
• De tekeningen en de genoemde maten zijn slechts indicatief. Maten,oppervlaktes, verhoudingen en indelingen etc.
kunnen in werkelijkheid afwijken
• Bij het opmaken van de brochure is zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. Noch verkoper, noch de verkopende
makelaar kunnen echter instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie
• Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De brochure is niet meer dan een uitnodiging om in
onderhandeling te treden.
• Verkoper behoudt ten alle tijden het recht van gunning, ongeacht de omvang van een eventuele bieding
• Er zal gebruik gemaakt worden van een NVM-Koopovereenkomst
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de beste
hypotheek
voor jouw nieuwe
droomhuis,
regelt het.
Een hypotheek via Vixx?

Barry Dijkstra van Vixx Zaanstreek-Waterland is jouw onafhankelijke tussenpersoon
en adviseur. Als zakelijk specialist regelt Barry van de meest complexe zaken
tot startershypotheken. Vixx is gek op uitdagingen en zoekt voor jou de beste deal!

De beste deal voor jouw nieuwe hypotheek

Vixx is er voor jou om de beste oplossing voor je hypotheekuitdaging
te regelen. We luisteren naar je wensen, maken een plan en vergelijken
35+ banken. Vixx denkt in kansen en niet in systemen,
geen uitdaging is te gek. Zo krijg jij meer voor elkaar.

Je persoonlijke Vixxer

Een hypotheek is niet zomaar iets. Het is mensenwerk.
Daarom word je bij Vixx altijd geholpen door een
persoonlijke, ervaren adviseur. Bij je thuis,
op ons kantoor, of via (video)bellen. Jij bepaalt.
We vergelijken 35+ banken
Jouw persoonlijk adviseur
Het beste advies voor jouw situatie
Je bereikt meer met Vixx

Bel of app nu jouw Vixxer: Barry Dijkstra
ontvang een vrijblijvende
berekening binnen 24 uur
06 22 79 49 58 / barry@vixx.nl

al je (geld)zaken goed voor elkaar, zodat jij
kunt focussen op wat écht belangrijk voor je is
Hypotheek
Verzekering
Pensioen
Vixx Zaanstreek-Waterland
Melkweg 133
Purmerend
06 22 79 49 58

Geldplanning
Zakelijk advies
VvE Beheer
Vragen over (geld)zaken?
Ga naar vixx.nl/barry
en daag ons uit!

Vastgoed
Belastingaangifte
Scheidingsbegeleiding

