
Brochure
Amfibieplein 3 - Westknollendam



Kenmerken
Aanvaarding / Overdracht

Vraagprijs € 435.000,- k.k.

Status Te koop

Aanvaarding in overleg

Soort woning Woonhuis

Type woonhuis Twee-onder-een-kap

Bestemming Permanente bewoning

Bouwjaar 1988

Soort bouw Bestaande bouw

Type dak Zadeldak

Isolatie Dakisolatie, Dubbel glas, 
Muurisolatie, Vloerisolatie

Dakbedekking Dakpannen

Bouw



Indeling

Aantal kamers 6

Aantal slaapkamers 5

Aantal woonlagen 3

Aantal badkamers 1

Energielabel B

Energielabel definitief? Ja

Energie

Oppervlakte

Perceel 173 m2

Eigen grond? Nee

Erfpacht Gemeentelijke erfpacht

Woonoppervlakte 133,70 m2

Inhoud 470,31 m3

Oppervlakte inpandige bergruimte 5,7  m2



Tuin

Type Achtertuin, voortuin

Staat Prachtig aangelegd

Ligging Achtertuin op zuiden

Bijzonderheden Vrij uitzicht, aan water

Kadastrale gegevens
Kadaster gemeente Zaanstad

Sectie A

Perceelnummer 7085

Perceeloppervlakte 173 m2

Eigendomssituatie Erfpacht

Erfpachtduur Voortdurend

Einddatum 01-01-2054

Canon Afgekocht tot 01-01-2034

Erfpachtgever Gemeente



Omschrijving
Prachtige twee-onder-een-kap gelegen op een unieke locatie onder de rook van 
Amsterdam. 

In het pittoreske Westknollendam, op slechts 15 kilometer van Amsterdam ligt dit 
mooi en goed onderhouden halfvrijstaand woonhuis (twee-onder-een-kap). De riante 
tuin op het zuiden met vrij uitzicht maakt deze woning tot een geliefde plek om te 
wonen. 

Indeling
Begane grond: entree/hal met trapopgang en toilet. Via de hal kom je in de L-vormige 
woonkamer (52m2) met moderne open keuken voorzien van inbouwapparatuur in 
U-opstelling. Een deel van de voormalige garage is bij de woonkamer betrokken en 
biedt toegang naar de tuin via een grote schuifpui. 

De zeer zonnige tuin is 2016 volledig opnieuw aangelegd. Het terras aan de woning 
loopt over in een grote vlonder direct aan het water. De overkapping aan de woning 
biedt de gelegenheid om ook in het voor- en najaar te genieten van deze tuin. 

1e verdieping: aangekomen op de overloop tref je 3 slaapkamers aan (resp. 11,75m2, 
8,5m2 en 7m2). Twee slaapkamers zijn uitgerust met inbouwkasten. De moderne 
badkamer met inloopdouche en wastafelmeubel completeert de eerste etage. 

2e verdieping: op de via de vaste trap bereikbare tweede etage bevinden zich twee 
slaapkamers. Beide slaapkamers zijn uitgerust met een grote dakkapel die zorgt voor 
veel lichtinval en ruimte. Op deze verdieping bevinden zich ook de aansluitingen voor 
wasmachine en droger en de CV installatie. Tenslotte een kleine vliering bereikbaar 
met een vlizotrap.  



Over Westknollendam
Westknollendam is onderdeel van de gemeente Zaanstad, maar heeft door haar 
unieke ligging aan de rand van het buitengebied de eigen bijzondere sfeer weten te 
behouden. Gelegen aan de Zaan beschikt het dorp over twee jachthavens, horeca aan 
het water en een eigen dorpshuis. Het is een fijn dorp om met kinderen te wonen 
omdat het dorp beschikt over een basisschool en de bijbehorende opvang faciliteiten. 

Op slechts enkele minuten fietsen van Wormerveer, Wormer en Krommenie en op 
slechts 20 minuten rijden van Amsterdam én het strand is Westknollendam een 
heerlijke plek om te wonen.

Overige informatie:
● Verwarmd middels CV (2021)
● De keuken beschikt over een Boretti oven/kooktoestel, koelkast en ingebouwde 

vaatwasser
● De woning is in 2019 buiten geschilderd
● De tuin is in 2016 volledig opnieuw aangelegd
● De 8 zonnepanelen op het dak zorgen voor een zeer aantrekkelijke 

energierekening
● Voorzien van dak-, gevel- en vloerisolatie alsmede dubbelglas
● De dakbedekking van de dakkapellen is vernieuwd in 2020
● Amsterdam, Alkmaar en Haarlem zijn via goede auto verbindingen binnen 

handbereik

Bijzonderheden
● Deels vloerverwarming begane grond
● Parkeren op eigen terrein
● Gemeentelijke eigendom belast met erfpacht
● Canon is afgekocht tot 01-01-2034



Fotopresentatie

















Plattegronden





3D plattegronden



Interesse in de woning?
Plan dan een bezichtiging in via https://rillow.nl/bezichtiging. Na het 
aanvragen van een bezichtiging ontvangt u per email een bevestiging 
met een tijdslot. Wij heten u van harte welkom!

Voor deze woning zijn twee dagdelen gepland voor bezichtigingen:
- Vrijdag 23 april 2021
- Zaterdag 24 april 2021

Een goede voorbereiding is het halve werk
Bekijk vooraf welke mogelijkheden wat betreft de financiering  u 
heeft, zo weet u precies hoeveel u maximaal kunt besteden en kunt 
u goed voorbereid een bod uitbrengen. 

Bezichtiging inplannen

https://rillow.nl/bezichtiging
https://rillow.nl/bezichtiging
https://rillow.nl/bezichtiging


Bod uitbrengen?
Is dit het huis van uw dromen? Breng dan snel een bod uit, voor het te 
laat is. Een bod uitbengen kan via: https://rillow.nl/bieden. 

Wij gaan ervan uit dat u, voordat u een bod uitbrengt op de woning, 
onderzoek heeft verricht naar alle aspecten die in het algemeen en 
voor u in het bijzonder van belang kunnen zijn bij het nemen van uw 
aankoopbeslissing. Daartoe behoort uiteraard het bestuderen van deze 
informatie, het inwinnen van informatie bij overheidsinstanties en een 
onderzoek naar uw financiële mogelijkheden. 

De tussen verkoper en koper te sluiten overeenkomst komt uitsluitend 
tot stand als beide partijen de koopakte hebben ondertekend. 

Bod uitbrengen

https://rillow.nl/bieden
https://rillow.nl/bieden
https://rillow.nl/bieden


Belangrijke informatie

Documentatie
Deze documentatie is met zorg 
samengesteld en voor de juistheid van de 
verstrekte informatie is Rillow in de regel 
afhankelijk van derden. RIllow, noch de 
verkoper, aanvaarden geen 
aansprakelijkheid.

Waarborgsom / Bankgarantie
In nakoming van de verplichting van de 
koper wordt standaard in de koopakte een 
artikel opgenomen  waarmee de koper 
zich verplicht binnen de afgesproken tijd 
een waarborgsom te storten op de 
rekening van de notaris of een 
bankgarantie af te geven aan de notaris. 
De waarborgsom bedraagt 10% van de 
koopsom. 

Onderzoeksplicht
Een koper koopt de woning in de staat 
waarin het zich bevindt ten tijde van het 
aangaan van de overeenkomst. In het 
algemeen staat de verkoper niet in voor 
de afwezigheid van (verborgen) gebreken. 
Een koper wordt desgewenst in de 
gelegenheid gesteld om voorafgaande aan 
de koop het nodige onderzoek te 
verrichten of dit onderzoek uit te laten 
voeren door een deskundige. 

Lijst van zaken
Bij de aankoop wordt de staat van 
oplevering in de regel vastgelegd door 
middel van een lijst van zaken behorende 
bij de koopakte. Voor zover aan deze 
documentatie een lijst van zaken is 
toegevoegd, is deze onder voorbehoud 
van tussentijdse wijzigingen. 


