
WESTERKOGGE 
CHALET 226
BERKHOUT

Vraagprijs
€ 169.500,- k.k.



Garantiemakelaars presenteert:

Hier komt u 
tot rust!
In het recreatiepark Westerkogge in Berkhout, 
omgeven door groen, ligt deze luxe 
vakantiewoning prachtig aan het water. Gelegen 
op een ruim perceel van maar liefst 273 m², 
gebouwd in 2021, airconditioning, openslaande 
tuindeuren, een vrijstaande berging en 
parkeerplaats op eigen terrein. Kortom van alle 
gemakken voorzien!




Door het recente bouwjaar ziet het geheel eruit om 
door een ringetje te halen en de vakantiewoning is 
heerlijk licht en modern afgewerkt. U heeft in deze 
vakantiewoning de beschikking over een drietal 
slaapkamers, een keuken in rechte opstelling v.v. 
diverse inbouwapparatuur, een woonkamer met 
openslaande tuindeuren en een badkamer v.v. 
douchegelegenheid, wastafelmeubel en toilet. 

Vanuit de openslaande tuindeuren heeft u toegang 
tot uw riante tuin, waar u zomers heerlijk van het 
zonnetje kunt genieten. 




De vakantiewoning kan geheel voor eigen gebruik 
gekocht worden, doch is het ook mogelijk om het 
chalet (deels) te verhuren. 




Wanneer u een vakantiehuis koopt met een 
‘combinatie van eigen gebruik en verhuur’ bepaalt 
u zelf wanneer u de vakantiewoning privé wil 
gebruiken en wanneer deze beschikbaar is voor 
verhuur. Op deze manier geniet u van vakantie 
wanneer u daaraantoe bent én profiteert u van een 
interessante huuropbrengst. 




Wij laten de recreatiewoning graag aan u zien!

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



KENMERKEN
Objectgegevens
Woningsoort bungalow
Woningtype vrijstaande woning
Bouwjaar 2021
Aantal kamers 4

Afmetingen
Inhoud woning 190 m³
Woonoppervlakte 46 m²
Overige ruimte 12 m²
Externe bergruimte 6 m²
Perceeloppervlakte 273 m²

Details
Ligging aan water, landelijk 

gelegen

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

Tuin tuin rondom, zonneterras
Totale oppervlakte m² 200 m²
Schuur/berging ja

Water/Verwarming
Warmwater c.v.-ketel
Verwarming c.v.-ketel

Overig
Energielabel A
Isolatie dakisolatie, muurisolatie, 

vloerisolatie en dubbel 
glas

Parkeerfaciliteiten direct bij de 
recreatiewoning



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!



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



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



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



PLATTEGROND

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



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/

dimmers

X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - vitrinekast X

 - alle andere kasten X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te 

weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - pvc vloer X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

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

LIJST VAN ZAKEN



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - wastafelmeubel X

 

Woning - Exterieur/installaties/

veiligheid/energiebesparing

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

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

LIJST VAN ZAKEN



PLATTEGROND

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 dit chalet?

U bent van harte welkom op kantoor:

De openingstijden van ons kantoor zijn


maandag t/m vrijdag

van 08.30 tot 17.30 uur


