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Vraagprijs:

€ 495.000,- k.k.

Bouwjaar  1980

Woonoppervlakte  112 m²

Overige inpandige ruimte  5 m²

Perceeloppervlakte  115 m²

Inhoud  386 m³

Totaal aantal kamers  5 waarvan 4 slaapkamers 
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Gelegen midden in het gezellige centrum van Zaandam, aan Het Salm 27 bieden wij deze prachtige eindwo-

ning aan gelegen aan het water met ca. 112 m2 woonoppervlakte en 4 slaapkamers. 

Ligging: 

De locatie van deze mooie woning biedt vele mogelijkheden. Uitvalswegen zoals de A7, A8 en A10 zijn zeer snel 

bereikbaar. Ook winkels, scholen, restaurants, uitgaansgelegenheden, het openbaar vervoer en het station van 

Zaandam liggen op loopafstand. Kortom, zoekt u een heerlijke woning aan het water, houdt u van rust en de 

stad, zoek dan niet verder.

Indeling 

Begane grond:

Bij deze eindwoning komt u binnen in de hal waar zich de meterkast (vernieuwd in 2019) bevindt, de trapop-

gang naar de eerste verdieping, en de toiletruimte. De toiletruimte is verder voorzien van een zwevend toilet, 

fonteintje en vloerverwarming. De doorzonkamer heeft een gezellige open keuken. Deze keuken is voorzien van 

een 4-pits gasfornuis met gril, een afzuiginstallatie, een vaatwasser, combimagnetron en oven en een handige 

bergkast. De woonkamer biedt toegang tot de onlangs vernieuwde achtertuin. In de voortuin treft u de berging 

die is voorzien van elektra. 
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Eerste verdieping:

Middels de overloopt bereikt u de 3 slaapkamers, badkamer en een bergkast. De master bedroom bevindt zich 

aan de voorzijde van de woning en is voorzien van airconditioning (geplaatst in 2021). De 2 andere slaapkamers 

liggen aan de achterzijde van de woning. De luxe badkamer is voorzien van een inloopdouche, zwevend toilet, 

Whirlpool bad , raam en elektrische ventilatie. In de bergkast bevindt zich de CV installatie. 

Tweede verdieping:

Riante overloop waar zich de wasmachine- en droger aansluitingen bevinden en genoeg bergruimte is. Deze 

slaapkamer is ook voorzien van airconditioning (geplaatst in 2021). De dakkapel is voorzien van rolluiken.

Achtertuin:

Prachtige zonnige aangelegde achtertuin dat is gelegen aan het water. De achtertuin is gelegen op het zuid-

westen. Ziet u zichzelf hier al heerlijk vertoeven op de prachtige zomerse dagen. Toch liever wat schaduw? Er 

is een elektrisch zonnescherm aanwezig. De huidige eigenaren vertoeven graag ’s avonds nog in de prachtige 

verlichte achtertuin, voor een indruk bekijkt u de leuke avond foto’s die wij hebben toegevoegd aan de foto 

selectie. 
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Bijzonderheden:

- De achtertuin is aangelegd in 2021; 

- CV installatie (bouwjaar 2019);

- Energielabel C; 

- De begane vloer is voorzien van houten vloerdelen; 

- De 1e en 2e verdieping is voorzien van een laminaat vloer; 

- Airconditioning (geplaatst in 2021) en elektrische zonwe-

ring;                                                                                                    - Kruipruimte is voorzien van isolatie chips;                                                                                                                                       

- Toiletruimte op begane grond voorzien van vloerverwarming;

- Betaald parkeren (parkeervergunning € 106,00 per jaar);

- Oplevering in overleg; 

- In de koopovereenkomst zullen wij de volgende clausules opnemen:

 Asbestclausule (gezien het bouwjaar)

 Ouderdomsclausule 

- Notaris: keuze koper, mits koopovereenkomst conform Model Ring Amsterdam wordt opgesteld; 

- Er is pas een overeenkomst indien zowel koper als verkoper een schriftelijke koopovereenkomst hebben 

ondertekend bij de notaris; 

- Verkoper behoudt zich het recht op gunning. 



Voorbehouden
Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie van de beschikbare gegevens, moet ervan uitgegaan worden dat het bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedra-
gen, belastingen, jaartallen, omschrijvingen etc.) zijn soms verkregen door mondelinge informatie. Soms zijn ze vanuit het geheugen opgediept. De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar 
alle zaken die voor hem van belang zijn, kan zich nimmer beroepen op onbekendheid met feiten die hij zelf had kunnen waarnemen of die kenbaar waren uit openbare registers. De makelaar 
kan u desgewenst verwijzen naar de desbetreffende instanties.
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