
Uitgebouwde 

eengezinswoning in 

populaire wijk

Woestijnstraat 31 te Purmerend



Omschrijving
 werkblad, en dankzij de vele lades en kasten is er 
voldoende werk- en bergruimte. Toch behoefte aan 
meer? De trapkast in de woonkamer kan ook prima 
gebruikt worden als provisiekast. Tenslotte is ook 
aan kookcomfort gedacht; de keuken is uitgerust 
met diverse inbouwapparatuur (2004). 




1e verdieping; via een overloop zijn hier 2 
slaapkamers van zeer ruim formaat en afgewerkt 
met dezelfde witte houten vloer en witte wanden; zo 
voelt de gehele woning als één geheel! De grootste 
slaapkamer van bijna 21 m2 heeft een kastenwand 
met heel veel opbergruimte en deze blijft in de 
woning achter.




Voor een verkwikkende start van de dag is een 
bezoekje aan de badkamer zeker een must! Het 
geheel is keurig afgewerkt met een grijze tegelvloer 
en een witte wandbetegeling tot aan het plafond. 
Met een wastafelmeubel, tweede toilet, een hoek 
douche cabine en een extra diep ligbad is de 
badkamer meer dan compleet.




2e verdieping; Via een vaste trap komen we op de 
voorzolder. Hier zijn voorzieningen getroffen om de 
wasmachine en droger te plaatsen. Tevens is er 
een extra (slaap) werkkamer recent voorzien van 
een dakraam. Aan een zijde is er opbergruimte met 
schotten gecreëerd. Deze kamer is wit geschilderd 
en voorzien van een laminaat vloer. 




Tuin; gelegen op het westen dus heerlijk de hele 
dag zon. Ruime houten berging biedt plaats aan 
fietsen en meer. Uiteraard is de tuin achterom goed 
te bereiken.




Het moge duidelijk zijn dat deze woning om door 
een ringetje te halen is; de tuin doet daar zeker niet 
aan onder! Ook deze is in ‘Ibiza Chic’ stijl en het 
resultaat mag er zijn. Je geniet hier van houten 
steenschotten en een keurige schuur achterin. 
Dankzij de diepte (bijna 9 meter) profiteer je de hele 
dag van het zonnetje; neem dan ook gerust het 
laatste kopje koffie van de dag mee naar buiten!




De stad Purmerend is omgeven door polders, zoals 
de Purmer, Beemster en Wormer. De stad werd het 
marktcentrum van de omgeving, maar het 
bevolkingsaantal groeide langzaam. Pas na 1960 is 






Op zoek naar een zonnige, royale tussenwoning in 
Purmerend Weidevenne? Die ook nog eens 
kindvriendelijk is gelegen? In deze gewilde 
populaire wijk staat deze zeer ruime 
eengezinswoning, met een lichte en royale 
woonkamer met open keuken, 3 ruime 
slaapkamers, heerlijke badkamer en een zonnige 
tuin op het westen!  






De woning is gelegen aan een autovrij, 
kindvriendelijk plein. Nabij voorzieningen zoals: NS 
station, bushaltes, winkelcentrum, basisscholen, 
kinderopvang, gezondheidscentrum, sportscholen, 
natuurgebied Purmerland en het Twiske. Ook de 
uitvalswegen naar Amsterdam zijn op korte afstand. 




De woning biedt door de rechte gevels tot op de 
eerste verdieping extra ruimte, u kunt met een 
vaste trap naar de verwarmde zolderverdieping. 
Doordat de woning in 2004 vanuit nieuwbouw is 
opgeleverd, is deze ook maximaal geïsoleerd met 
als gevolg lage stookkosten.




Kortom: Een heerlijke woning in een ideale wijk 
voor een opgroeiend gezin en instap klaar!






De indeling







Begane grond; via de entree kom je in de ruime hal 
met meterkast, trap naar 1e verdieping, separaat 
toilet met fonteintje en de deur naar de woonkamer.




Inrichting van de woonkamer is in 'Ibiza Chic' stijl.




De grote open living is een plaatje om te zien 
dankzij een mooie uitbouw, de strakke witte 
wanden en een fraaie lichte Beton Cire vloer, de 
grote glazen pui met openslaande tuindeuren laten 
het nodige daglicht binnen en het geheel laat het 
fris en licht aanvoelen. Bovendien is de woonkamer 
tuingericht, waardoor hier een fijne interactie 
ontstaat tussen binnen en buiten. 




De lekkere ruime keuken in wandopstelling vind je 
aan de voorzijde van de living en biedt je een 
heerlijke plek om tijdens het koken contact te 
houden met de (gasten in de) woonkamer. Het 
geheel is afgewerkt met witte fronten en een licht 
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de bevolking gegroeid van ongeveer 10.000 naar 
ongeveer 80.000 inwoners. De stad ligt gunstig ten 
opzichte van Amsterdam waar veel inwoners, vaak 
voormalig inwoners van de hoofdstad, werken. 




Purmerend noemt zich met recht al jarenlang 
Marktstad, maar was in 2003 ook vernoemd tot 
Kermisstad van Nederland. Naast de kermis is 
Purmerend vooral bekend geworden om haar 
(vee-)markten. Na de vele veeziekten tussen 1995 
en 2001 is de koe -en schapenmarkt niet meer in 
de openlucht toegestaan. De veemarkt is daarop 
verplaatst van het centrum naar industrieterrein, en 
is in private handen overgegaan. 




Purmerend beschikt over hoogwaardig busvervoer 
en ligt aan de spoorlijn Hoofddorp -  Schiphol - 
Zaandam - Hoorn - Enkhuizen. Dit zorgt voor een 
uitstekende openbaar vervoer verbinding. Ruim 
60% van de totale woon-werk-pendel uit 
Purmerend gaat per auto. Richting Amsterdam zijn 
er twee ontsluitingswegen: De A7 en de provinciale 
weg N235 (Jaagweg). 





Bijzonderheden



-	Aanvaarding 1 maart 2022

-	Woonoppervlak 126 m2

-	Bouwjaar 2003 – 2004

-	Kindvriendelijke wijk 

-	Ideale gezinswoning: 3 slaapkamers

-	Stadsverwarming

- Volledig geïsoleerd

-	Zonnige achtertuin

-	Eigen grond

- Energielabel A (voorlopig)
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Plattegrond
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Plattegrond
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Kenmerken

BOUW:
Soort woning: eengezinswoning
Soort bouw: tussenwoning
Bouwjaar: 2004
Woonoppervlakte: 126 m²
Perceel: 135 m²
Inhoud: 444 m³

INDELING:
Aantal kamers: 4
Aantal slaapkamers: 3
Aantal badkamers: 2
Aantal toiletten: 1

PRIJS
Vraagprijs € 410.000 K.K.

Disclaimer: Ieder kantoor wordt onafhankelijk beheerd en geleid. 


De informatie over de woning is gebaseerd op gegevens die door de klant aangeleverd zijn. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.
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NADERE INFORMATIE: 




Uitnodiging: 



Alle door RE/MAX en verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend 
gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg cq. tot het uitbren-
gen van een bod.  





Erfdienstbaarheden: 

Indien de woning c.q. het perceel erfdienstbaarheden, kwalitatieve ver-
plichtingen en /of andere bedingen rusten, gaan deze over op de koper 
en worden als bijlage behorende bij de koopakte gesteld, meestal in de 
vorm van het eigendomsbewijs.  





Koopakte: 

Behoudens nadere afspraken gelden de standaardregels, zoals deze 
voorkomen in de model koopakte NVM, VBO, VastgoedPro, Consumen-
tenbond en de Vereniging Eigen Huis.  





Waarborgsom/bankgarantie: 

De waarborgsom bedraagt 10% en dient te worden voldaan aan de 
notaris binnen de vastgestelde termijn.  





Ontbindende voorwaarden: 

Eventueel door de koper te maken voorbehouden (zoals het verkrijgen 
van een woonvergunning, hypotheek of hypotheekgarantie) worden 
alleen vermeld als deze in de onderhandeling zijn afgesproken.  
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Vraag & Antwoord 
 

 
LEES DEZE INFORMATIE GOED DOOR, ZO 

VOORKOMT U TELEURSTELLINGEN. 

 
1. Wanneer ben ik in onderhandeling? 

U bent pas in onderhandeling met de verkopende 

partij als deze reageert op uw bod door: 

a) Een tegenbod te doen. 

b) Expliciet te melden dat jullie in onderhandeling 

zijn. 

 
U bent dus nog niet in onderhandeling als de verko- 

pende makelaar zegt dat hij uw bod met de verkoper 

zal bespreken. 

5. Mag een makelaar tijdens de onderhandeling 

het systeem van verkoop wijzigen? 

Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden 

die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moei- 

lijk te bepalen is wie de beste koper is. Op dat 

moment kan de verkoper – op advies van zijn make- 

laar – besluiten de biedingsprocedure te wijzigen in 

bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. 

In deze procedure krijgen alle bieders een gelijke 

kans om een bod uit te brengen. De makelaar dient 

uiteraard eerst eventueel eerder gedane toezeggin- 

gen of afspraken na te komen, voordat de procedure 

veranderd wordt. 

 

2. Mag een verkoopmakelaar doorgaan met 

bezichtigingen als er al over een bod onderhan- 

deld wordt? 

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk niet 

tot een verkoop te leiden. Bovendien zal de verkoper 

waarschijnlijk graag willen weten of er meer belang- 

stelling is. Ook mag er met meerdere geïnteres- 

seerde kopers tegelijkertijd onderhandeld worden. 

Een makelaar moet dit wel duidelijk aan alle partijen 

melden. Vaak zal de verkopende makelaar belang- 

stellenden mededelen dat er al een bod ligt of dat er 

onderhandelingen gaande zijn. De makelaar doet 

geen mededelingen over de hoogte van de biedin- 

gen. Dit zou overbieden kunnen uitlokken. 

 
3. Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verko- 

per de woning dan aan mij verkopen? 

Nee, de verkoper is niet verplicht de woning dan aan 

u te verkopen. De Hoge Raad heeft bepaald dat de 

vraagprijs gezien moet worden als een uitnodiging 

tot het doen van een bod. Ook als u de vraagprijs 

biedt, kan de verkoper dus beslissen of hij uw bod 

wel of niet aanvaardt, of (via zijn makelaar) een 

tegenbod doet. 

 
4. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning 

tijdens de onderhandeling verhogen? 

Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te ver- 

hogen of te verlagen. Daarnaast heeft u als potenti- 

ële koper ook het recht tijdens de onderhandelingen 

uw bod te verlagen. Zodra de verkopende partij een 

tegenbod doet, vervalt namelijk uw eerdere bod. 

6. Mag een makelaar een onrealistisch hoge prijs 

vragen voor een woning? 

De verkoper bepaalt in overleg met zijn makelaar 

welke prijs realistisch is voor de woning. De koper 

kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper 

beslist. 

 
7. Wat is een optie? 

Het begrip ‘optie’ wordt op twee manieren gebruikt: 

a) In juridische zin geeft een optie een partij (in dit 

geval de koper) de keuze om door een eenzijdige 

verklaring een koopovereenkomst met een andere 

partij (de verkoper) te sluiten. Beide partijen zijn het 

dan eens over de voorwaarden van de koop, maar 

de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenk- 

tijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is 

zo’n optie gebruikelijk. Bij de aankoop van een 

bestaande woning niet. 

b) Bij de aankoop van bestaande woningen wordt 

het begrip ‘optie’ eigenlijk ten onrechte gebruikt. 

‘Optie’ heeft dan de betekenis van bepaalde afspra- 

ken die een verkopende makelaar maakt met een 

geïnteresseerde koper tijdens het onderhandelings- 

proces. Bijvoorbeeld de toezegging dat de koper 

een paar dagen bedenktijd krijgt voor het uitbrengen 

van een bod. De koper kan deze tijd gebruiken om 

beter inzicht te krijgen in zijn financiering of de 

gebruiksmogelijkheden van de woning. 

De makelaar zal in deze periode bij andere geïnte- 

resseerde partijen aangeven, dat op de woning een 

optie rust. Een optie kunt u niet eisen. De verkoper 

beslist in overleg met de makelaar of dergelijke 

opties worden gegeven. 
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8. Moet de makelaar met mij als eerste in onder- 

handeling als ik de eerste ben die een afspraak 

maakt voor een bezichtiging? Of als ik als eerste 

een bod uitbreng? 

Nee, dit hoeft niet. De verkoper bepaalt samen met 

de verkopende makelaar met wie hij in onderhande- 

ling gaat. Vraag als koper de verkopende makelaar 

van te voren naar de verkoopprocedure die gehan- 

teerd wordt om teleurstelling te voorkomen. 

 
9. Hoe komt de koop tot stand? 

Als verkoper en koper het eens zijn over de belang- 

rijkste zaken - onder andere prijs, leveringsdatum, 

ontbindende voorwaarden en eventuele afspraken 

over roerende zaken -, dan legt de verkopende 

makelaar de afspraken vast in de koopovereen- 

komst. Pas als beide partijen de koopovereenkomst 

hebben ondertekend, komt de koop tot stand. 

Ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk aan- 

dachtspunt. Als u deze opgenomen wilt hebben in 

de koopovereenkomst, dan moet u dit meenemen in 

de onderhandelingen. Als koper krijgt u niet automa- 

tisch een ontbindende voorwaarde. Koper en verko- 

per moeten het eens zijn over aanvullende afspraken 

en ontbindende voorwaarden voordat de koopover- 

eenkomst wordt opgemaakt. 

Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn: 

• Financieringsvoorbehoud. 

• Geen huisvestingsvergunning. 

• Negatieve uitkomst van bouwkundige keuring. 

• Niet verkrijgen van Nationale hypotheekgarantie. 

• No-Risk clausule. 

 
 

De koop komt pas tot stand op het moment dat de 

koopovereenkomst door beide partijen is onderte- 

kend. Dit vloeit voort uit de Wet Koop onroerende 

zaak en heet het schriftelijkheidsvereiste. Een mon- 

delinge of per e-mail bevestigde afspraak is dus niet 

voldoende. 

Zodra de verkoper en de koper de koopovereen- 

komst hebben ondertekend en de koper (en eventu- 

eel de notaris) een afschrift van de overeenkomst 

heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de 

wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze tijd 

kunt u als koper alsnog afzien van de koop. Na deze 

tijd is de koop definitief rond, tenzij de ontbindende 

voorwaarden van toepassing zijn. 

 
10. Wat houdt de drie dagen bedenktijd voor de 

koper precies in? 

De wettelijk vastgestelde drie dagen bedenktijd 

houdt in dat u als koper zonder opgaaf van redenen 

de koop kunt ontbinden. De bedenktijd van drie 

dagen gaat in zodra een kopie van de getekende 

koopovereenkomst aan de koper ter hand is gesteld. 

De bedenktijd kan langer duren dan drie dagen als 

deze eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen 

erkende feestdag. Hiervoor zijn regels opgesteld. De 

makelaar kan precies aangeven tot wanneer de 

bedenktijd loopt. 

 



Neem contact met ons op 


RE/MAX de Makelaars van Amsterdam

Onze RE/MAX luchtballon vliegt boven de menigte, wij zijn de lokale experts. Wij kennen AMSTERDAM 
onze regio van binnen en buiten, daarom kunt u bij ons terecht voor alle onroerend goed vragen en 
adviezen. Bent u op zoek naar een organisatie die servicegericht is? RE/MAX ondersteunt u bij elke stap 

van een transactie: van tips om het huis verkoopklaar te maken tot aan het naamplaatje voor de koper van 
uw woning. We staan bekend om onze beroemde slogan: „Niemand in de wereld verkoopt meer onroerend 
goed dan RE/MAX”. Laat ons het bewijzen. 

RE/MAX de Makelaars van Amsterdam


Amstelveenseweg 214HS

1075 XT, Amsterdam

020-333 111 0

amsterdam@remaxpro.nl

www.remax-pro.nl

PRO DE MAKELAARS VAN AMSTERDAM 


