
Insulindelaan 58


 Wormerveer



Hallo.

Graag stellen wij ons aan je voor. Ons familiebedrijf bestaat 

inmiddels al bijna 100 jaar. En net als bij de gemiddelde 

Nederlandse familie vinden wij het echte contact erg belangrijk. 

Mocht je vragen hebben over het kopen of verkopen van een 

huis, vraagt het ons gerust!

Makelen is mensenwerk
Een van de ankers in je leven is het hebben van 


een woonplek, het is daarom niet heel gek dat het 

kopen van een huis en verhuizen veel stress met zich 


meebrengt. Bij FRIS vinden wij het belangrijk je te 


ontzorgen en je goed te begeleiden in het proces, 


op die manier maken wij van het kopen van een huis 

weer een bijzonder moment.

Onze mensen

Robert Haagsma Frank Gjaltema Mirjam Smit Myrthe Kostense



Blije klanten
Wij kunnen wel zeggen dat wij vakidioten zijn, maar onze 

klanten kunnen dat nog beter. Gemiddeld krijgen wij het 

cijfer 9,1 en daar zijn wij best een beetje trots op op.

Bijna 100 jaar ervaring
Al bijna 100 jaar begeleiden we mensen naar een nieuwe 

plek. Dat is echt veel kennis en ervaring waar jij op kan 

bouwen.

Oog voor resultaat
Ga jij voor de hoogste opbrengst bij verkoop? Of wil je 

de kansen vergroten en risico’s verkleinen bij aankoop? 

Wij verliezen het resultaat niet uit het oog. Zo verdienen 

we onszelf weer terug.

Onze resultaten

9,1

262

Gemiddeld reviewcijfer

Huizen verkocht afgelopen jaar
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Kenmerken

Woning Algemeen

Soort woning: eengezinswoning
Type woning: vrijstaande woning
Perceel oppervlakte: 354 m²
Woon oppervlakte: 145 m²
Inhoud: 500 m³

Bouwjaar: 2000
Isolatie: volledig geisoleerd
Energielabel: B

Ligging: aan water, aan rustige weg, 
in woonwijk, vrij uitzicht, aan 
vaarwater, landelijk gelegen

Aantal kamers: 6
Eigendomssituatie: Volle eigendom
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Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs: € 600.000 k.k.
Bouwvorm: Bestaande bouw
Aanvaarding: in overleg

Verwarming

Verwarming: c.v.-ketel, vloerverwarming 
gedeeltelijk

Warm water: c.v.-ketel
Bouwjaar CV ketel: 2018

Tuin, parkeren
Tuin:
Ligging: rondom
Berging: ja
Parkeerfaciliteiten: openbaar parkeren
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Omschrijving
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Vrijstaand wonen, aan vaarwater, met een uitzicht als een levend schilderij!


Prachtige vrijstaande typisch Zaanse woning die een sfeervolle leefruimte combineert met een 

unieke ligging met vrij uitzicht over het Guisveld. Het riante woonoppervlakte en perceel grenst 

aan vaarwater, zie je jezelf na een drukke dag al wegvaren door het natuurgebied om helemaal 

tot rust te komen? Deze toekomstbestendige woning is ideaal voor werken aan huis.





De woonkamer is sfeervol ingericht en heeft een goede lichtinval door de vele raampartijen 

gericht op het Guisveld, een prachtige houten vloer en openslaande deuren geven toegang 

naar de riante tuin. Ook vanuit de gezellige woonkeuken heb je dit prachtige uitzicht. Vanuit de 

keuken is de praktische stook- berg- en wasruimte te bereiken.


De grote (master) slaapkamer op de begane grond biedt veel privacy door een en suite 

badkamer en mogelijkheid voor het inbouwen van een keukenblok en is daardoor eventueel te 

gebruiken voor een (permanente) gast (bijvoorbeeld een student of als mantelzorgwoning).


De woning heeft enorm veel mogelijkheden, is multifunctioneel en praktisch. Niet alleen 

voorzien van 3 slaapkamers boven en een toiletruimte, maar ook nog twee slaapkamers 

beneden, waarvan één nu als werkkamer wordt gebruikt. Er zijn verder twee badkamers op de 

begane grond gesitueerd, waarvan 1 grenzend aan de begane grond (master) slaapkamer, dit 

maakt de woning meteen toekomstbestendig.





De woning is gelegen in de sfeervolle Indische buurt te Wormerveer. Deze wijk heeft veel groen, 

is rustig en een heeft een leuke combinatie tussen karakteristieke panden en nieuwbouw. 

Binnen enkele minuten fietsen bereikt u het Marktplein en de gezellige Zaanbocht gelegen met 

tal van winkels, cafés en restaurants. Op slechts vijftien minuten lopen ligt het NS station van 

waar je in 20 minuten op Amsterdam CS bent. Belangrijke uitvalswegen naar de A7 en A8 zijn 

dichtbij. Daardoor ben je met de auto in vijftien minuten in Amsterdam.





De indeling van de woning is als volgt:


Begane grond: Entree; hal v.v. meterkast, toilet en spiltrap; slaap/studeerkamer; badkamer v.v. 

inloopdouche en dubbele wastafel, separate toiletruimte, landelijke woonkeuken met doorgang 

naar berging/bijkeuken v.v. cv-ketel (bouwjaar 2018) en wasmachineaansluiting; woonkamer 

met vrij uitzicht en v.v. openslaande deuren naar de tuin gelegen op het zuidwesten, aan 

vaarwater en v.v. praktische berging. In de extra zij aanbouw een royale kamer op te delen in 

zitdeel en slaapdeel en eigen sanitaire voorzieningen (douche, wastafel en toilet).


Eerste verdieping: overloop drie goede slaapkamers, waarvan 1 met meerdere vaste kasten. 

Toiletruimte met wastafel.


Luik naar ruime vliering: ruimte om spullen te bergen.




Omschrijving
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Bijzonderheden:


- Woning is rond 2000 nieuw opgetrokken en goed geluidstechnisch geïsoleerd


- Fundering wordt gemonitord, meetgegevens zijn beschikbaar


- Vloerverwarming in de aanbouw


- Woning is voorzien van alarminstallatie en airco


- Riant perceel van circa 352 m2 aan vaarwater en natuurgebied en veel privacy


- Toekomstbestendige multifunctionele woning


- Recent aangebouwd (24m2), tevens de badkamer en dakisolatie vernieuwd en in 2021 de 

woning geheel kwalitatief geschilderd, een plaatje dus!


- Begane grond (master) bedroom (en-suite) is reeds voorzien van leidingwerk voor een extra 

keukenblokje


- Nabij alle voorzieningen, NS-station, park en uitvalswegen
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Description

Detached living, on the water, with a view like a living painting! 


Beautiful detached typical Zaan house that combines an attractive living space with a unique 

location with unobstructed views over the Guisveld. The spacious living area and plot are 

adjacent to water, see yourself after a busy day already sailing through the nature to completely 

unwind? This future-proof house is ideal for working at home.





The living room is tastefully decorated and has a good light through the many windows facing 

the Guisveld, a beautiful wooden floor and double doors give access to the spacious garden. 

Also from the cozy kitchen you have this beautiful view. From the kitchen you can reach the 

practical boiler, storage and laundry room.


The large (master) bedroom on the ground floor offers a lot of privacy through an en suite 

bathroom and possibility to build in a kitchen unit and can therefore be used for a (permanent) 

guest (for example a student or as a care home).


The house has many possibilities, is multifunctional and practical. Not only does it have three 

bedrooms upstairs and a toilet room, but also two bedrooms downstairs, one of which is 

currently being used as a study. There are also two bathrooms located on the ground floor, one 

of which is adjacent to the ground floor (master) bedroom, which makes the house future proof. 





The house is located in the attractive neighbourhood in Wormerveer. This area has a lot of 

green, is quiet and has a nice combination of characteristic buildings and new construction. 

Within a few minutes cycling you reach the Market Square and the cosy Zaanbocht located with 

numerous shops, cafes and restaurants. The railway station, from where you can be at 

Amsterdam Central Station in 20 minutes, is just a 15-minute walk away. Major highways to the 

A7 and A8 are nearby. This means that you can be in Amsterdam by car in fifteen minutes.





The layout of the house is as follows:


Ground floor: Entrance hall with meter cupboard, toilet and spiral staircase, bedroom / study, 

bathroom with shower and double sink, separate toilet, country kitchen with access to storage / 

utility room with boiler (built 2018) and washing machine, living room with open views and 

patio doors to the garden located on the southwest, on fairway and with practical storage. In the 

additional side extension a spacious room to be divided into sitting area and sleeping area and 

private sanitary facilities (shower, sink and toilet). 


First floor: landing three good bedrooms, one with several closets. Toilet room with washbasin.


Hatch to attic: space to store a lot of things.
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Description













Details:


- House is around 2000 newly built and well sound insulated


- Foundation is monitored, measurement data are available


- Floor heating in the construction


- Property is equipped with alarm system and air conditioning


- Spacious plot of approximately 352 m2 at water and nature and a lot of privacy;


- Future-proof multifunctional home


- Recently built (24m2), also the bathroom and roof insulation renewed and in 2021 the whole 

house qualitatively painted, a picture so! 


- Ground floor (master) bedroom (en-suite) is already equipped with piping for an extra kitchen 

unit


- Close to all amenities, railway station, park and highways



Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Plattegronden
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Plattegronden
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Plattegronden
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Plattegronden
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Plattegronden

23



Kadastrale kaart

24



Kaart
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Lijst van zaken

Beschrijving Blijft 
achter

Gaat mee Ter 
overname

n.v.t.

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Allesbrander X

Houtkachel X

(Gas)kachels X

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/
dimmers

X

 - losse (hang)lampen X

 - X

 - X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - De witte servieskasten in de keuken X

 - planken in de Bijkeuken X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - X

 - X
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Lijst van zaken

Beschrijving Blijft 
achter

Gaat mee Ter 
overname

n.v.t.

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 - X

 - X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 - schilderij ophangsysteem X

 - X

 - X

 - X

 - X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X
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Lijst van zaken

Beschrijving Blijft 
achter

Gaat mee Ter 
overname

n.v.t.

 - koffiezetapparaat X

 - X

 - X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 

Woning - Sanitair/sauna

Sauna met toebehoren X

X

X

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 - X

 - X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - jacuzzi/whirlpool X

 - douche (cabine/scherm) X

 - stoomdouche (cabine) X
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Lijst van zaken

Beschrijving Blijft 
achter

Gaat mee Ter 
overname

n.v.t.

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - X

 - X

 

Woning - Exterieur/installaties/
veiligheid/energiebesparing

Schotel/antenne X

Brievenbus X

Kluis X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie

X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Screens X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Zonnepanelen X

Oplaadpunt elektrische auto X

X

X
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Lijst van zaken

Beschrijving Blijft 
achter

Gaat mee Ter 
overname

n.v.t.

X

X

X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 - geiser X

 - X

 - X

 - X

 

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/
radiatorfolie etc.), te weten

 - X

 - X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Tuinset: tafel en 6 stoelen X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/
bewegingsmelder

X

X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

(Broei)kas X

X
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Lijst van zaken

Beschrijving Blijft 
achter

Gaat mee Ter 
overname

n.v.t.

X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 - Tuingereedschap als maaier: gedeelte blijft 
achter

X

 - X

 

Overig - Contracten

CV: Nee

Boiler: Nee

Zonnepanelen: Nee
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Algemene verkoopvoorwaarden

Koopovereenkomst




De overeenkomst wordt gesloten op basis van een 
MVA koopakte volgens het laatste model. Voor de 
verkoop zijn verkoopvoorwaarden gesteld die 
hieronder zijn opgenomen. Bij het uitbrengen van een 
bieding en het sluiten van een koopovereenkomst 
wordt men geacht bekend te zijn met deze 
verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.






 Waarborgsom




Op verzoek van verkoper zal bij het sluiten van de 
koopovereenkomst tot meerdere zekerheid voor de 
nakoming van de verplichtingen van koper binnen 
een bepaalde tijd een waarborgsom c.q. bankgarantie 
ter grootte van 10% van de overeengekomen 
koopsom worden verlangd.






 Bouwtechnische keuring




Koper wordt in de gelegenheid gesteld de woning 
voor het sluiten van de koopovereenkomst te laten 
keuren door een erkend bouwtechnisch bureau om 
eventuele bouwkundige gebreken vast te stellen, 
danwel de woningte laten controleren op de 
aanwezigheid van asbesthoudende materialen en/of 
grond op enige verontreiniging te laten onderzoeken. 
De kosten voor deze keuring komen voor rekening 
van de koper.






 Bedenktijd




Een aspirant-koper die in zijn hoedanigheid van

consument een woning koopt, krijgt drie dagen 
bedenktijd om de koopovereenkomst te ontbinden. 
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Deze bedenktijd begint om 0.00 uur van de dag die 
volgt op de dag dat de tussen partijen opgemaakte en 
door beide partijen ondertekende akte (in kopie) aan 
aspirant-koper ter hand is gesteld, voor welke 
ontvangst aspirant-koper een ontvangstbevestiging 
ondertekent. Deze bedenktijd eindigt tegen 24.00 uur 
van de laatste dag die van de bedenktijd deel 
uitmaakt. Indien de bedenktijd op een zaterdag, 
zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt 
deze verlengd tot en met de eerstvolgende dag die 
niet een zaterdag, zondag of algemeen 
erkendefeestdag is. De bedenktijd wordt, zo nodig, 
zoveel verlengd, dat daarin tenminste twee dagen 
voorkomen die niet een zaterdag, zondag of 
algemeen erkende feestdag is.






 NEN2580




De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De

Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige

manier van meten toe te passen voor het geven van 
een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De 
Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet 
volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de 
meting.






 Ouderdomsclausule




Voor woningen die ouder zijn dan 25 jaar nemen wij

standaard een ouderdomsclausule in de koopakte op.






 Asbestclausule




Voor woningen die gebouwd zijn voor 1994 nemen 
wij standaard een asbestclausule in de koopakte op.



Jouw droomhuis aankopen met FRIS
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Een aankoopmakelaar van FRIS als partner bij 
de aankoop van jouw droomhuis is niet alleen 
een geruststellende gedachte maar je bent 
daarmee ook net een stapje eerder op de 
hoogte van het nieuwste aanbod. Makelaars 
wisselen het woningaanbod met elkaar uit 
voordat het op de markt komt waardoor de 
kans op bezichtigen en een daadwerkelijke 

aankoop aanzienlijk toeneemt. Bovendien 
bieden we zekerheid als het gaat om de 
bouwkundige en juridische aspecten van een 
huis, daarmee kan je een hoop stress en 
problemen achteraf voorkomen. Op die 
manier verdienen we onszelf al gauw weer 
terug. Deel je woonwensen met ons zodat 
jouw droomhuis weer een stapje dichterbij 
komt.
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Fris Woningmakelaars Zaandam gekozen voor 
de verkoop van onze woning en als een zeer 

fijne en deskundig makelaar ervaren. Met 
name de persoonlijke aanpak, duidelijke en 

open communicatie, en het doorpakken. We 
zijn in het hele traject volledig ontzorgt, van 

waardebepaling tot sleuteloverdracht.




Mevrouw Meijer



Amsterdam


Buitenveldertselaan 42


1081 AA Amsterdam


+31(0)20 - 301 77 15 


amsterdam@fris.nl

Zaandam


Westzijde 83


1506 GA Zaandam


+31(0)75 - 655 50 90 


zaandam@fris.nl

Hoofdkantoor


Hoogoorddreef 15


1101 BA Amsterdam


+31(0)20 - 301 77 30 


info@fris.nl

www.friswonen.nl


