
SAREMA 7, ZAANDAM

€ 595.000 k.k.

www.sarema7.nl



Sarema 7, Zaandam

Wat een fantastisch uitzicht! En dat vanuit een nagenoeg instapklaar en 116m2 groot vierkamer appartement!
Genieten van de Zaan met al z'n varende bedrijvigheid en wonen in een schitterend appartement met een
nagelnieuwe inbouwkeuken*, een nieuwe luxe badkamer en een nieuw luxe toilet: de perfecte combinatie!
Mooier kunnen we het niet maken!

Naast die eigentijdse moderniseringen is bovendien de gehele dekvloer opnieuw geëgaliseerd en zijn wanden
en plafonds waar nodig gestuct en gesausd. Alleen zelf nog een keuze maken voor de vloerbedekking,
daarna de meubels op z'n plek en het wordt meer dan geweldig wonen. Voor die sfeer hebben we alvast een
impressie van een ingerichte woonkamer bij de foto's gevoegd.

Vanzelfsprekend behoort bij het appartement een parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage en een
aparte berging. Die berging heeft een eigen elektra aansluiting, handig voor bijvoorbeeld het opladen van de
e-bikes.

*Binnen het daarvoor beschikbare budget, kunt u nog een eigen keuze maken voor het nog te plaatsen
aanrechtblad.

De indeling:
begane grond: afgesloten entree met videofoon, centrale hal met toegang naar de lift, parkeergarage,
trappenhuis en bergingen van de appartementen.

2de verdieping: centrale hal met toegang naar de appartementen en trappenhuis;

appartement: entree, hal met meterkast en toegang naar de drie slaapkamers, luxe badkamer met
inloopdouche, zwevend toilet, dubbele wastafel en designradiator, c.v. ruimte, gastentoilet, woonkamer met
open keuken en een 14m2 groot én op het zuiden gelegen balkon.

Sarema ligt op het voormalige William Ponteiland en is uitstekend bereikbaar. Dankzij die eilandligging is het
autoverkeer beperkt tot het bestemmingsverkeer en dankzij de aparte voetgangers- en fietsersbrug is het
centrum direct bereikbaar. Cultuur, het Zaantheater, horeca op het Damplein en de vele winkels op de
Gedempte Gracht zijn zo op korte fietsafstand beschikbaar.

De verbindingen met de hoofdstad zijn prima. Met de auto via de goed bereikbare A8. Met de trein
rechtsreeks naar Amsterdam CS en Schiphol, het NS station ligt op circa 1,5km en is in minder dan
tienfietsminuten te bereiken.

Bij de koop van een appartement ben je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). in dit geval
VvE Oosterhem. Een prima functionerende VvE die de zaakjes financieel uitstekend voor elkaar heeft. De
maandelijkse servicekosten bedragen circa € 252,-. Daarin zijn onder meer begrepen de opstalverzekering,
elektra en schoonmaak van de algemene ruimten en garage, liftonderhoud en keuring alsmede het groot
onderhoud. De VvE beschikt over een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) waarin de financiële
onderbouwing van het toekomstig groot onderhoud is vastgelegd.

Een levendig uitzicht en een riant woonoppervlak! Zoals gezegd: mooier kunnen we het niet maken!



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 595.000 k.k.
Servicekosten € 225.00 per maand
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 225,00 per maand

Bouw

Soort appartement Portiekflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1994
Soort dak Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 116 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 14 m2

Externe Bergruimte 9 m2

Inhoud 356 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 dubbele wastafel, 1 inloopdouche en 1 toilet
Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 2e woonlaag
Voorzieningen Tv kabel

Energie

Definitief energielabel C
Isolatie Volledig geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Nefit Economy gas gestookt uit 2006,
eigendom

Kadastrale gegevens

Zaandam I 8726
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, aan vaarwater, in woonwijk en vrij
uitzicht

Tuin Geen tuin

Bergruimte

Schuur/berging Box (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Parkeergarage

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja (€ 225,00)
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja
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