
 
   

 

OUDE VISMARKT 2A 

1441 AM  PURMEREND 

€ 550.000,- k.k. 

  



 
 

OUDE VISMARKT 2A, PURMEREND 

  

Vraagprijs 

Bouw 

€ 550.000,-  k.k. 

 

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning 

Soort bouw Niet-repeterend permanent 

Bouwjaar 1899 

Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd 

Soort dak 

Oppervlakten en inhoud 

Gebruiksoppervlakten 

 

Woonoppervlakte 126 m2 

Gebouwgebonden buitenruimte 4 m2 

Externe Bergruimte 0 m2 

Overige inpandige ruimte 0 m2 

Perceeloppervlakte 73 m2 

Inhoud  

 

Indeling 

443 m3 

Aantal kamers 5 kamers (2 slaapkamers) 

Aantal woonlagen 3 woonlagen 

Voorzieningen 

Energie 

Energielabel 

 

 

 

 

Energielabel G (geldig tot 25-08-2032) 

Isolatie Dubbel glas 

Verwarming CV ketel, open haard 



 

Kenmerken 

 

 

Parkeergelegenheid 

 

Soort parkeergelegenheid 

Betaald parkeren, geen eigen 

parkeerplaats 

               

 

Foto’s Oude Vismarkt 2A appartement 

Warm water 

Kadastrale gegevens 

Purmerend  

CV ketel 

 

 

 

C 3092 

Omvang perceel 73 m² 

Eigendomssituatie 

 

 

Buitenruimte 

Volle eigendom  

 

Ligging 
Inpandige berging voorzien van elektra, 

voorzien van water 

Tuin - 



 



 



 



 

 



 

 

  
 

    
 



 

 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
             
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

Algemene informatie 

In deze brochure treft u een beknopte beschrijving aan van het object, samengesteld uit informatie 

verkregen van opdrachtgever, oorspronkelijke verkoopdocumentatie en/of derden. De plattegronden 

geven over het algemeen een globale situatie van de werkelijkheid weer. De in de brochure opgenomen 

afmetingen zijn gebaseerd op de NEN 2580. Deze norm is bedoeld om een meer eenduidige manier van 

meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte, maar sluit verschillen 

in meetuitkomsten niet volledig uit door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of 

beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Hoewel de brochure en de overige publicaties van het 

object met de meeste zorg zijn samengesteld, zijn informatie en aanbod vrijblijvend en kunnen hieraan 

geen rechten worden ontleend. 

Kopersinformatie 

Let op: ons kantoor treedt op namens de verkoper en behartigt uitsluitend diens belangen. Op grond 

van de mededelingsplicht wordt u over het object meegedeeld wat op wettelijke gronden noodzakelijk 

is. Een koper heeft een wettelijke onderzoeksplicht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het onderzoeken van 

bestemmingsplan, bouwkundige staat, afmetingen e.d. Wij adviseren daarom een deskundige NVM 

makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Bij woningen ouder dan 20 jaar wordt 

een ouderdomsclausule opgenomen, hetgeen inhoudt dat aan dergelijke woningen geen 

nieuwbouwkwaliteit kan worden toegekend en verkoper niet aansprakelijk is voor eventuele 

tekortkomingen en/of gebreken.  

Verkoopvoorwaarden 

Verkoop geschiedt te allen tijde onder voorbehoud van gunning verkoper en nadat over alle zaken, niet 

alleen de prijs, maar ook over de ontbindende voorwaarden, oplevering, roerende zaken etc. volledige 

overeenstemming is bereikt. Door koper gewenste voorbehouden worden uitsluitend in een koopakte 

opgenomen indien deze tijdens de onderhandelingen kenbaar zijn gemaakt en over deze voorbehouden 

eveneens overeenstemming is bereikt. De overeenkomst is pas tot stand gekomen nadat de 

koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend en daarmee voldaan wordt aan het wettelijke 

schriftelijkheidsvereiste.  Bevestiging van een aankoop/verkoop per e-mail, app, sms, telefoon of 

anderszins houdt nadrukkelijk geen overeenkomst in.  

Koopovereenkomst 

Gehanteerd wordt de modelkoopakte zoals deze is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van 

Makelaars en Vastgoeddeskundigen (NVM), de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis en wordt 

door de verkopende makelaar opgemaakt. In deze koopakte is onder meer een verplichting voor de 

koper opgenomen tot het bij de notaris stellen van een bankgarantie c.q. storten van een waarborgsom 

ter grootte van 10% van de koopsom. De wettelijk verplichte drie dagen bedenktijd voor de koper is 

eveneens onderdeel van de koopakte. 

 



 
 

Kosten Koper (k.k.) 

Het aanbod is, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven, op basis van kosten koper (k.k.), hetgeen inhoudt 

dat de overdrachtsbelasting en de kosten van notariële overdracht voor rekening van de koper zijn. De 

kosten die te maken hebben met de wijze van financiering, o.a. hypotheekakte, advies- en 

taxatiekosten, zijn eveneens voor rekening van de koper. Koper bepaalt en betaalt dus de notaris, die bij 

voorkeur in het werkgebied Waterland gevestigd dient te zijn. Verkoper is gerechtigd extra kosten in 

rekening te brengen indien koper een notaris buiten dit werkgebied kiest. Indien u vragen heeft over 

bovenstaande kunt u contact opnemen met uw eigen NVM aankoopmakelaar of met ons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de presentatie van 

het object in de brochure, op onze website, de eigen website van de woning en/of de presentatie op 

andere websites, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierin c.q. hierop 

aantreft. 

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van 

de verstrekte informatie en/of het gebruik van de websites. Iedere aansprakelijkheid van Arthur de 

Bock Makelaardij b.v. en haar medewerkers is beperkt tot het bedrag dat in desbetreffende geval uit 

hoofde van een door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Op onze 

dienstverlening zijn de Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij 2019 en de Algemene 

voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers 2011 van toepassing. 



 

THUIS IN 

WONEN ! 
 

 

 

 

ARTHUR DE BOCK MAKELAARDIJ 

www.arthurdebock.nl 

 

 

 

  

http://www.arthurdebock.nl/

