
KANAALDIJK 78

LANDSMEER

Koopsom
€ 1.450.000,- k.k.



Garantiemakelaars presenteert:

Landelijk 
woongenot!
Van jongs af aan waren wij al dol op sprookjes, 
maar als je leest: "Er was eens een prachtig 
landelijk gelegen vrijstaand object, op slechts 5 
kilometer afstand van Amsterdam (Noord), 
voorzien van circa 200 vierkante meter 
woonoppervlakte en een duivelse goed volume 
van 666 kubieke meter met twee vrijstaande 
bijgebouwen én een grote bedrijfsloods" dan lees 
je geen sprookje, maar de beschrijving van 
Kanaaldijk 78 in Landsmeer.




Dit prachtige exclusieve object beschikt naast een 
ruime dosis woonruimte en -genot over een drietal 
vrijstaande bijgebouwen, een ruime plantenkas en 
een mooi perceel grond van ca. 1.650 vierkante 
meter. Wellicht ten overvloede lichten wij ook 
graag toe dat de woning aan alle kanten omringd

is door weiland, uitkijkt op het kanaal en een   
uitzicht met ondergaande zon (dus het westen)! 




Een object wat door zijn ruimte niet alleen voor 
meerdere gezinssamenstellingen is geschikt, maar 
ook om wonen en werken te combineren. In de 
forse uitbreiding uit 1995 huist namelijk 
momenteel een grote kantoorruimte met een eigen 
verdieping voor een extra kamer of opslag. 
Daarnaast zijn de bijgebouwen uitermate geschikt 
voor een invulling als B&B, atelier of webwinkel. 




Door de vele uitbreidingen en aanpassingen aan 
het landhuis blijft de woning je met zijn speelse 
indeling verrassen. Iets wat je het beste zelf kan 
ondervinden tijdens een bezichtiging!

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



KENMERKEN
Objectgegevens
Woningsoort landhuis
Woningtype vrijstaande woning
Bouwjaar 1933
Aantal kamers 8

Afmetingen
Inhoud woning 666 m³
Woonoppervlakte 194 m²
Overige ruimte 14 m²
Externe bergruimte 173 m²
Perceeloppervlakte 1645 m²

Details
Ligging aan water, vrij uitzicht, 

buiten bebouwde kom, 
landelijk gelegen

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

Tuin achtertuin, zijtuin
Tuinligging oost
Achterom nee
Schuur/berging vrijstaand steen

Water/Verwarming
Warmwater c.v.-ketel
C.V. Ketel type Remeha
Verwarming c.v.-ketel

Overig
Energielabel D
Isolatie dakisolatie, muurisolatie, 

vloerisolatie, gedeeltelijk 
dubbel glas

Parkeerfaciliteiten op eigen afgesloten 
terrein



BINNEN...

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



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

... EN BUITENSHUIS GENIETEN!



Begane grond
Het huis dat ooit startte als een vooroorlogs

woonhuis is uitgegroeid tot een prachtig

geheel waar je na een drukke werkdag de rust

weer voelt wederkeren. Door de vele

uitbreidingen en aanpassingen heeft de

woning een speelse indeling.




Door de uitbreiding uit 1995 is er een nieuw

woongedeelte ontstaan met volledig

marmeren vloer. Hierdoor tref je een

woonkamer aan de voorzijde en aan de

achterzijde met beide een keuken. Tevens is

er een badkamer op de begane grond.

De woongedeelten zijn eventueel ook via een

eigen voordeur te bereiken.

De uitbreiding heeft ervoor gezorgd dat er een

verbinding is ontstaan tussen het nieuwe

woongedeelte, de keuken en aansluitend het

kantoor. Boven de kantoorruimte is nog een

verdieping geplaatst.

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



Keuken
De keuken in het nieuwe gedeelte is eveneens

voorzien van een marmeren vloer welke

doorloopt in het woongedeelte.




Deze keuken bevindt zich aan de achterzijde

van de woning en heeft een groot raam wat

zorgt voor voldoende en prettig daglicht.




De keuken is voorzien van Boretti

inbouwapparatuur (inductiekookplaat, 
combimagnetron, afzuigkap en pyrolyse

zelfreinigende oven), Whirlpool koel-vries

combinatie, Bosch super silent vaatwasser en

een Quooker.

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



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

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



1e ETAGE
De eerste etage kun je bereiken via de

trapopgang vanuit het nieuwere gedeelte of

via de trapopgang vanuit het oorspronkelijke

deel. Op deze verdieping tref je 3

slaapkamers en de badkamer. De slaapkamer

aan de achterzijde is voorzien van een groot

balkon met uitzicht over de landerijen.

Alle kamers zijn mooi licht door de grote

raampartijen. Tussen de slaapkamers bevindt

zich een royale kleedruimte met drie grote

inbouw kledingkasten en een schoenenkast.




De badkamer is modern en voorzien van een

grote Hüppe douche, toilet, bidet, design

radiator en dubbel wastafelmeubel met twee

kranen.




Als eerder vermeld, de eerste etage boven het

kantoorgedeelte is te bereiken vanuit het

kantoor.

Bel voor meer informatie 0299 - 683768 of kijk op www.trompgarantiemakelaars.nl
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Bel voor meer informatie 0299 - 683768 of kijk op www.trompgarantiemakelaars.nl
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1e VERDIEPING

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



2e VERDIEPING

Bel voor meer informatie 0299 - 683768 of kijk op www.trompgarantiemakelaars.nl
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1e BIJGEBOUW

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



2e BIJGEBOUW

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



3e BIJGEBOUW

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



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



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/

dimmers

X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te 

weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - parketvloer X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

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

LIJST VAN ZAKEN



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - jacuzzi/whirlpool X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/

veiligheid/energiebesparing

Brievenbus X

Kluis X

(Voordeur)bel X

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

LIJST VAN ZAKEN



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige 

inbraakpreventie

X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/

bewegingsmelder

X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

(Broei)kas X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

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

LIJST VAN ZAKEN



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - (sier)hek X

 

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

LIJST VAN ZAKEN



 
 

 

Gegevens over de woning: 

Adres te verkopen woning: Kanaaldijk 78, 1121 NZ Landsmeer 

 

1. Bijzonderheden 

a Zijn er nadat u het perceel in eigendom hebt gekregen nog andere, eventuele aanvullende 

notariële of onderhandse akten opgesteld met betrekking tot het perceel? 

 

☐ ja  ☒ nee 

b Zijn er mondelinge of schriftelijke afspraken gemaakt over aangrenzende percelen? 

 
☐ niet bekend  ☐ ja  ☒ nee 

c Wijken de huidige terreinafscheidingen af van de kadastrale eigendomsgrenzen? 

 
☐ niet bekend  ☐ ja  ☒ nee 

d Is een gedeelte van uw pand, schuur, garage of schutting gebouwd op grond van 

de buren of andersom? 

 

☐ niet bekend  ☐ ja  ☒ nee 

e Heeft u grond van derden in gebruik? 

 
☐ niet bekend  ☐ ja  ☒ nee 

f Rusten er 'bijzondere lasten en beperkingen' op de woning en/of het perceel?  

 
☐ ja  ☒ nee 

g Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing? 

 
☐ ja  ☒ nee 

h Is er een anti-speculatiebeding van toepassing op de woning? 

 
☐ ja  ☒ nee 

i Is er sprake van een beschermd stads- of dorpsgezicht of loopt er een procedure tot aanwijzing 

daartoe? 

 

☐ ja  ☒ nee 

 Is er sprake van een gemeentelijk-, provinciaal-of rijksmonument of loopt er een procedure tot 

aanwijzing daartoe? 

 

☐ ja  ☒ nee 

 Is er volgens het bestemmingsplan sprake van een beeldbepalend of karakteristiek object? 

 
☐ ja  ☒ nee 

j Is er sprake (geweest) van ruilverkaveling? 

 
☒ ja  ☐ nee 

 Zo ja, moet u hiervoor ruilverkavelingsrente betalen? 

 
☐ ja  ☒ nee 

k Is er sprake van onteigening? 

 
☐ ja  ☒ nee 

l Is de woning of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of bij anderen in gebruik? 

 
☐ n.v.t  ☐ ja  ☒ nee 

m Is er over het pand een geschil/procedures gaande, al dan niet bij de rechter, huurcommissie of 

een andere instantie?  

 

☐ ja  ☒ nee 

n Is er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ? 

 
☐ ja  ☒ nee 

o Zijn er door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstellingen voorgeschreven of 

aangekondigd die nog niet naar behoren zijn uitgevoerd? 

 

☐ ja  ☒ nee 

p Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij verkoop van de woning voor een 

deel kunnen worden teruggevorderd? 

 

☐ ja  ☒ nee 

q Is het pand onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit onbewoonbaar verklaard geweest? 

 
☐ ja  ☒ nee 

r Is er bij verkoop sprake van een omzetbelastingheffing?  

 
☐ ja  ☒ nee 

s Hoe gebruikt u de woning nu?  

 

: Woonhuis en kantoor 

 Is dat gebruik volgens de gemeente toegestaan? 

 
☒ ja  ☐ nee 

 



 
 

 

2. Gevels 

a Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of aanhoudend vochtige plekken op de gevels? 

 
☐ ja  ☒ nee 

b Zijn er (gerepareerde) scheuren/beschadigingen in/aan de gevels aanwezig? 

 
☐ ja  ☒ nee 

c Zijn de gevels tijdens de bouw geïsoleerd? 

 
☐ niet bekend  ☒ ja  ☐ nee 

 Zo nee, zijn de gevels daarna geïsoleerd? 

 
☐ niet bekend  ☐ ja  ☐ nee 

 Is er sprake van volledige isolatie? 

 
☐ niet bekend  ☐ ja  ☒ nee 

 Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? 

 

: Het oude gedeelte (1933) heeft geen gevelisolatie, het 

nieuwe (1995) wel. 

d Zijn de gevels ooit gereinigd? 

 
☐ ja  ☒ nee 

3. Dak(en) 

a Hoe oud zijn de daken? Platte daken: 

 

: Puntdaken; nieuwe gedeelte 1995; oude gedeelte in 

2008 voorzien van dakisolatie. 

b Heeft u last van daklekkages (gehad)? 

 
☐ ja  ☒ nee 

c Zijn er in het verleden gebreken geconstateerd aan de dakconstructie zoals scheve, 

doorbuigende, krakende, beschadigde en/of aangetaste dakdelen? 

 

☐ ja  ☒ nee 

d Heeft u het dak al eens (gedeeltelijk) laten vernieuwen c.q. laten repareren? 

 
☒ ja  ☐ nee 

 Zo ja, welk (gedeelte van het) dak en waarom? 

 

: In 2008, bij het aanbrengen van dakkapel is het dak van 

het oude huis geïsoleerd en zijn de dakpannen met 

haakjes vastgezet tegen storm. 

e Is het dak tijdens de bouw geïsoleerd? 

 
☐ niet bekend  ☒ ja  ☐ nee 

 Is er sprake van volledige isolatie? 

 
☒ niet bekend  ☐ ja  ☐ nee 

f Zijn de regenwaterafvoeren lek of verstopt? 

 
☐ ja  ☒ nee 

g Zijn de dakgoten lek of verstopt? 

 
☐ ja  ☒ nee 

4. Kozijnen, ramen en deuren 

a Wanneer zijn de kozijnen, ramen en deuren voor het 

laatst geschilderd? 

 

: 2018 

 Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf? 

 
☒ ja  ☐ nee 

 Zo ja, door wie? 

 

: Joop Meijer en zonen, Landsmeer 

b Functioneren alle scharnieren en sloten? 

 
☒ ja  ☐ nee 

c Zijn voor alle afsluitbare deuren, ramen etc. sleutels aanwezig? 

 
☒ ja  ☐ nee 

d Is er sprake van isolerende beglazing? 

 
☒ ja  ☐ nee 

 Is er sprake van volledige isolatie? 

 
☐ ja  ☒ nee 

 Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? 

 

: Glas-in-loos bovenramen van hetoude woongedeelte. 

e Is er bij de isolerende beglazing sprake van condensvorming tussen het glas? 

 
☐ ja  ☒ nee 

 

 



 
 

 

5. Vloeren, plafonds en wanden 

a Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of optrekkend vocht op vloeren, plafonds en/of 

wanden? 

 

☒ ja  ☐ nee 

 Zo ja, waar? 

 

: Waterleidinglekkage onder de vloer is in oktober 2021 

gerepareerd door aanleg van een by-pass. Daarna is de 

kruipruimte in november/demcember 2021 door een 

gespecialiseerd bedrijf (Pompe Lekdetectie, Den Bosch) 

gedroogd. Fakturen aanwezig. 

    

 

b 

 

Is er sprake (geweest) van schimmelvorming op de vloeren, plafonds en/of wanden? 

 

 

☐ ja  ☒ nee 

c Zijn er (gerepareerde) of (verborgen) scheuren en/of beschadigingen in/aan vloeren, plafonds 

en/of wanden aanwezig? 

 

☐ ja  ☒ nee 

d Hebben zich in het verleden problemen voorgedaan met de afwerkingen?  

 
☐ ja  ☒ nee 

e Is er sprake (geweest) van gebreken aan de vloerconstructie, zoals scheve, doorbuigende, 

krakende, beschadigde en/of aangetaste vloerdelen? 

 

☐ ja  ☒ nee 

f Is er sprake van vloerisolatie? 

 
☐ niet bekend  ☒ ja  ☐ nee 

 Is er sprake van volledige isolatie? 

 
☐ niet bekend  ☐ ja  ☒ nee 

 Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? 

 

: Vloer oude woongedeelte niet, nieuwe gedeelte wel 

geïsoleerd. 

 

6. Kelder, kruipruimte en fundering 

a Is er sprake (geweest) van gebreken aan de fundering? 

 
☐ niet bekend  ☐ ja  ☒ nee 

b Is de kruipruimte toegankelijk? 

 
☒ ja  ☐ nee 

 Is de kruipruimte droog? 

 
☐ meestal  ☒ ja  ☐ nee 

 Zo nee of meestal, toelichting: 

 

: Wordt gedroogd in november-december 2021. 

c Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand? 

 
☐ soms  ☐ ja  ☒ nee 

d Is de grondwaterstand in de afgelopen jaren waarneembaar gewijzigd of is er sprake van 

wateroverlast geweest? 

 

☐ ja  ☒ nee 

7. Installaties 

a Wat voor warmte-installatie is er aanwezig? 

 

: CV 2019 

 Wat is het merk van de installatie en hoe oud is 

deze? Merk: 

 

: Remeha 2019 

 Leeftijd: 

 

: 3 jaar 

 Wanneer is deze voor het laatst onderhouden? 

 

: November 2021 

 Is het onderhoud uitgevoerd door een erkend bedrijf? 

 
☒ ja  ☐ nee 

 Zo ja, door wie? 

 

: Breman 

b Zijn er de afgelopen tijd zaken opgevallen ten aanzien van de installatie? 

 
☐ ja  ☒ nee 



 
 

 

c Zijn er radiatoren die niet warm worden? 

 
☐ ja  ☒ nee 

d Zijn er radiatoren of (water)leidingen die lekken? 

 
☐ ja  ☒ nee 

e Zijn er radiatoren of (water)leidingen die ooit zijn bevroren? 

 
☐ ja  ☒ nee 

f Heeft u vloerverwarming in de woning? 

 
☐ ja  ☒ nee 

g Zijn er vertrekken die niet (goed) warm worden? 

 
☐ ja  ☒ nee 

h Heeft de woning zonnepanelen die uw eigendom zijn? 

 
☐ ja  ☒ nee 

i In welk jaar zijn voor het laatst de aanwezige 

schoorsteenkanalen/rookgasafvoeren 

geveegd/gereinigd? 

 

: Niet gereinigd, schoorsteen is nooit gebruikt. 

j Wanneer heeft u de aanwezige schoorsteenkanalen 

voor het laatst gebruikt? 

 

: Nooit. 

 Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed? 

 
☒ niet bekend  ☐ ja  ☐ nee 

k Is de elektrische installatie vernieuwd? 

 
☒ ja  ☐ nee 

 Zo ja, wanneer? 

 

: 1995 nieuw deel en 2008 bij verbouwing oude deel. 

 Zo ja, welke onderdelen? 

 

: Bedrading en meter. 

l Zijn er gebreken aan de (technische) installaties? 

 
☐ niet bekend  ☐ ja  ☒ nee 

 

8. Sanitair en riolering 

a Zijn er beschadigingen aan wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen? 

 
☐ ja  ☒ nee 

b Lopen de afvoeren van wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen goed door? 

 
☒ ja  ☐ nee 

c Is de woning aangesloten op het gemeentelijke riool? 

 
☒ ja  ☐ nee 

d Zijn er gebreken (geweest) aan de riolering, zoals breuken, stankoverlast, lekkages, etc.? 

 
☐ ja  ☒ nee 

e Is er een andere voorziening, zoals een septictank, beerput of dergelijk aanwezig? 

 
☐ ja  ☒ nee 

9. Diversen 

a Wat is het bouwjaar van de woning? 

 

: 1933 en 1995 

b Zijn er asbesthoudende materialen in de woning aanwezig? 

 
☐ niet bekend  ☐ ja  ☒ nee 

c Blijft er in de woning zeil achter, al dan niet vastgelijmd, dat is aangeschaft tussen 

1955 en 1982? 

 

☐ niet bekend  ☐ ja  ☒ nee 

d Is er sprake van loden leidingen in de woning? 

 
☐ niet bekend  ☐ ja  ☒ nee 

e Is de grond verontreinigd? 

 
☐ niet bekend  ☐ ja  ☒ nee 

f Is er een olietank aanwezig? 

 
☐ niet bekend  ☐ ja  ☒ nee 

g Is er sprake van overlast door ongedierte in of (rond)om de woning? 

 
☐ ja  ☒ nee 

h Is de woning aangetast door houtworm, boktor, ander ongedierte of zwam? ☐ niet bekend  ☐ ja  ☒ nee 



 
 

 

 

i Is er sprake van chlorideschade (betonrot)?  

 
☐ niet bekend  ☐ ja  ☒ nee 

j Hebben er verbouwingen en/of bijbouwingen plaatsgevonden in en/of om de woning? 

 
☒ ja  ☐ nee 

 Zo ja, welke ver-/bijbouwingen? 

 

: 1995 aanbouw nieuw woongedeelte met kantoor. 

 Zo ja, in welk jaartal? 

 

: 1995 

 Zo ja, door welk bedrijf zijn deze uitgevoerd? 

 

: Boots Obdam 

k Zijn er verbouwingen of uitbreidingen uitgevoerd zonder omgevingsvergunning 

(voorheen bouwvergunning)? 

 

☐ niet bekend  ☐ ja  ☒ nee 

l Bent u in het bezit van een energieprestatiecertificaat/energielabel? 

 
☒ ja  ☐ nee 

 Zo ja, welke label? 

 

: D 

 

10. Vaste lasten 

a Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag onroerendezaakbelasting? 

 

€ 1.405,- 

 Belastingjaar? 

 

: 2021 

b Wat is de WOZ-waarde? 

 

€ 734.000,- 

 Peiljaar? 

 

: 2020 

c Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten? 

 

€ 713,- 

 Belastingjaar? 

 

: 2021 

d Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolrecht? 

 

€ 230,- 

 Belastingjaar? 

 

: 2021, dit bedrag was inbegrepen bij het 

eerdergenoemde WOZ aanslagbedrag (gecombineerde 

aanslag). 

e Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven? Gas: 

 

€ 476,- 

 Elektra: €.......... 

 Blokverwarming: €.......... 

 Anders: 

 

: Dit bedrag is gas en elektra samen 

f Zijn er lease- en/of huurkoopcontracten?  

 
☐ ja  ☒ nee 

g Als er sprake is van erfpacht of opstalrecht hoe hoog is dan de canon per jaar? 

 

n.v.t 

h Heeft u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald? 

 
☒ ja  ☐ nee 

 Zijn er variabele bedragen voor gemeenschappelijke poorten, inritten of terreinen? 

 
☐ ja  ☒ nee 

i Heeft u, om in de straat te parkeren, een parkeervergunning nodig? 

 
☐ ja  ☒ nee 

11. Garanties 

a Zijn er lopende onderhoudscontracten en/of garantieregelingen overdraagbaar aan de koper? 

 
☒ ja  ☐ nee 

 Zo ja, welke? 

 

: Alarminstallatie (Stanley) en zonwering (Westend). 



KADASTRALE KAART

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



KADASTRALE LUCHTFOTO

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



ENERGIELABEL

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



Deskundigheid is tijdloos, maar innovatie is onmisbaar

Staat kwaliteit bij jou hoog in het vaandel en houd jij van meetbaar resultaat in plaats van "lege" 
beloftes? 



Verkoop dan met Tromp Garantiemakelaars!





Tromp Garantiemakelaars is met zijn vooruitstrevende marketing, oog voor presenteren, slimme 
verkooptools en een team van doorgewinterde ervaringsdeskundigen, wellicht één van de meest 
nageaapte makelaarskantoren van de omgeving...




...en dat is stiekem toch wel een heel groot compliment!




Wij zijn de juiste keuze voor een makelaar met het grootste bereik, zowel on- als offline, presenteren met 
oog voor detail, maar bovenal een makelaar die de tijd neemt om het goed te doen. 




Als familiebedrijf, wat al ruim veertig jaar bestaat, denken wij niet van deal tot deal, maar denken wij aan 
onze klanten en de persoonlijke aandacht die zij verdienen. 





Het is en blijft people-business en wij zijn people-people! 



Door ons lidmaatschap bij Garantiemakelaars, beschikken wij over een uitgebreid arsenaal aan 
verkooptools die voor de "standaard" NVM-makelaar onbereikbaar of onbetaalbaar is. Daardoor hebben 
wij in de regio altijd een streepje voor, wat je als opdrachtgever onder aan de streep merkt! 











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. 

NVM-aankoopmakelaar 

Verhuizen is wellicht één van de meest 
ingrijpende beslissingen die men maakt. Een 
huis kopen is zoals velen stellen niet hetzelfde 
als “een broodje kopen”…want dát kun je wel 
alleen! Grijp je steeds mis of weet je niet waar je 
moet beginnen, neem dan een NVM-
aankoopmakelaar mee! Bij ons eigen aanbod 
kunnen wij jou natuurlijk niet bijstaan, maar bij 
collegiaal aanbod zijn wij dé toegevoegde 
waarde die de transactie tot een succes maakt. 
Onze NVM Aankoopmakelaars staan graag voor 
u klaar om je bij te staan in het lastige proces 
van het bemachtigen van jouw droomwoning in 
Noord-Holland! 




Een greep uit de begeleiding is vooronderzoek 
naar het object (bijvoorbeeld bijzondere 
erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen), 
het benoemen van bijzonderheden met 
betrekking tot de bouwperiode of bouwaard, 
adviseren in welke onderzoeken juist wel of niet 
plaats moeten of kunnen vinden, een 
waardeoordeel vellen en het “strijdplan” 
opstellen om de droomwoning te bemachtigen. 




Daarnaast adviseren wij ook hoe je waarde kan 
toevoegen aan jouw nieuwe woning. Net als 
onze diensten voor verkoop is de 
aankoopbegeleiding full-service, wat betekent 
dat wij je van A tot Z bijstaan. 

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



CONTACTGEGEVENS

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

Ben je op zoek naar een gerenommeerd makelaarskantoor, die al sinds 1978 kopers en verkopers 
verbindt, maar tegelijkertijd een jonge geest en vooruitziende blik heeft?  Een makelaarskantoor waarbij 
service en contiuniteit op nummer één staat, waarbij er gedacht wordt in mensen in plaats van 
transacties en waarbij oog voor detail en innoverende verkooptools geen onbekende begrippen zijn? 




Dan ben je bij Tromp Garantiemakelaars aan het juiste adres! 




Wij zijn gespecialiseerd in de verkoop en aankoop van droomhuizen en staan jullie vanuit ons kantoor in 
Middenbeemster graag tot jullie dienst. Stap eens binnen voor een vrijblijvend gesprek, de drempel is 
laag en de koffie is goed! 


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







Garantie is meer dan een belofte!



VAN BEZICHTIGING


TOT AANKOOP



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


