
Domineestuin 25


 Zaandijk



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 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: tussenwoning
Perceel oppervlakte: 102 m²
Woon oppervlakte: 109 m²
Inhoud: 380 m³

Bouwjaar: 1982
Isolatie: dakisolatie, gedeeltelijk 

dubbel glas
Energielabel: C

Ligging: aan water, in woonwijk
Aantal kamers: 5
Eigendomssituatie: Eigendom belast met 

erfpacht
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Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs: € 400.000 k.k.
Bouwvorm: Bestaande bouw
Aanvaarding: in overleg

Verwarming

Verwarming: c.v.-ketel
Warm water: c.v.-ketel
Bouwjaar CV ketel: 2012

Tuin, parkeren
Tuin: achtertuin
Ligging: zuid
Oppervlakte: 60 m²
Berging: nee
Parkeerfaciliteiten: openbaar parkeren
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Omschrijving
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Wat een gave plek! Heerlijk ruim en rustig wonen in het gewilde Oud-Zaandijk. Gelegen in een 

autovrij gedeelte met zowel voor als achter toegang tot doorgaand VAARWATER. De achtertuin, 

met gezellig ingerichte veranda met steiger, is gesitueerd op het ideale zuiden en biedt, bij mooi 

weer, nagenoeg de gehele dag zon. Een bootje is meer dan aanbevelenswaardig: binnen 5 

minuten varen bevind je je in het prachtige Guisveld of, via de Zaandijkersluis, op de Zaan. Ook 

binnen in de woning is het prettig vertoeven. De woonkamer heeft een mooie lichtinval, is 

tuingericht en voorzien van een mooie keuken. Ook de badkamer op de eerste verdieping is 

modern en met maar liefst 4 slaapkamers is er voldoende ruimte. Wil je tot rust komen en een 

gezellige woonwijk om je heen hebben dan is dit het juiste adres! 


Deze bijzonder leuke woning is in de loop der tijd gemoderniseerd en goed onderhouden. De 

huidige bewoners hebben hier met enorm veel plezier gewoond, hier kan je zo in!





In de omgeving zijn scholen, kinderopvang en winkels voor de dagelijkse boodschappen. NS-

station bevindt zich op 5 minuten fietsen en het rijkswegennet (A8/A7) is eveneens binnen een 

paar minuten bereikbaar.





Indeling:


Bij de voordeur aangekomen kom je de hal in met toilet, meterkast en trapopgang naar de 1e 

verdieping. De ruime lichte sfeervolle woonkamer met openslaande deuren naar de zonnige 

tuin aan het water geven meteen de juiste sfeer en comfort aan. Aan de voorkant zit de ruime 

moderne open keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur. De woonkamer beschikt over 

een trapkast en is tuingericht. De achterzijde is voorzien van diverse grote raampartijen, 

waaronder 2 openslaande tuindeuren naar de zonnige tuin op het zuidwesten en de steiger 

waar je je eigen bootje kunt aanmeren. 


Op de 1e verdieping treffen we de ruime badkamer met inloopdouche, 2e toilet en vaste 

wastafel aan alsmede een slaapkamer aan de voorkant en 2 slaapkamers aan de achterkant.


Via de vaste trap kom je op de 2e ruime verdieping. Daar vind je de 4e slaapkamer en de 

voorzolder met de CV opstelling en de wasmachine/drogeraansluitingen. 





Kom gauw kijken!





BIJZONDERHEDEN:


- Bouwjaar woning: 1982


- Woonoppervlakte: 109m²


- Oppervlakte grond: 102m² erfpacht afgekocht tot 01-08-2033


- Tuinligging: Zuid (5 meter breed, 8 meter diep) aan doorgaand vaarwater




Omschrijving

7

- Heerlijk rustig gelegen aan een autovrij straatje, ideaal voor de kleintjes


- Gunstige ligging nabij diverse uitvalswegen


- Bushalte en NS-station in de nabijheid


- Scholen, winkels en sportverenigingen in de buurt


- Kindvriendelijke woonwijk
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Description

What a cool place! Lovely spacious and quiet living in the popular Old Zaandijk. Located in a 

pedestrian area with both front and back access to through water. The backyard, with cozy 

porch with jetty, is situated on the ideal south and offers, in fine weather, almost all day sun. A 

boat is more than recommended: within 5 minutes you are in the beautiful Guisveld or through 

the lock Zaandijkersluis, on the Zaan. 


Also inside the house is pleasant to stay. The living room has a beautiful light, is garden oriented 

and equipped with a nice kitchen. The bathroom upstairs is modern and with no less than 4 

bedrooms there is plenty of room. Do you want to relax and have a nice residential area around 

you then this is the right place! 


This particularly nice house has been modernized over time and is well maintained. The current 

residents have lived here with great pleasure, here you can move in!





In the vicinity are schools, childcare and stores for groceries. NS-station is located 5 minutes by 

bike and the national highway network (A8/A7) is also within a few minutes reach.





Layout:


At the front door you enter the hall with toilet, cupboard and staircase to the 1st floor. The 

spacious bright cozy living room with sliding doors to the sunny waterside garden immediately 

gives the right atmosphere and comfort. At the front is the spacious modern open kitchen with 

appliances. The living room has a cupboard and is garden oriented. The rear has several large 

windows, including 2 garden doors to the sunny southwest facing garden and the jetty where 

you can moor your own boat. 


On the first floor we find the spacious bathroom with walk-in shower, 2nd toilet and sink. And a 

bedroom at the front and 2 bedrooms at the rear.


The staircase takes you to the 2nd floor. There you will find the 4th bedroom and the attic with 

the CV setup and the washer / dryer connections. 





Come and have a look!





DETAILS:


- Construction year of the house: 1982


- Living space: 109m²


- Surface area: 102m² leasehold land purchased up to 01-08-2033


- Garden location: South (5 meters wide, 8 meters deep) to through water


- Located on a quiet car-free street, ideal for children


- Conveniently located near several highways
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Description



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
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Plattegronden
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Kadastrale kaart
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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

 - Kast in ouderslaapkamer X

 - Overige losse kasten 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

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

 - 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


