
★NIEUWBOUWSPECIAL

DE WIJNLOODS – ZUIDERWOUDE

Binnenkort in verkoop!



Wat een plek! Altijd al aan het water willen wonen? Rust en ruimte om u heen?

In het prachtige Zuiderwoude aan het water ‘De Zwet’ wordt de huidige wijnloods vervangen door twee nieuw te 
bouwen vrijstaande woningen. De bestaande woning met tuin aan het water wordt eveneens te koop aangeboden.
De verkoop van dit kleinschalige project op deze fantastische plek zal binnenkort van start gaan. Wilt u op de hoogte 
gehouden worden? Stuur ons een mailtje met uw gegevens naar info@volkertmakelaardij.nl 

DE WIJNLOODS – ZUIDERWOUDE



STIEREVELD - WATERGANG

Het heeft even geduurd, maar het is zover! Nieuwbouwproject Stiereveld gaat er komen!

Het project bestaat uit: 4 vrijstaande woningen, 8 twee-onder-één-kap woningen,1 hoekwoning,
2 tussenwoningen en 3 appartementen. Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Voor meer info: www.volkertmakelaardij.nl

Meld u aan als geïnteresseerde! ★VERKOOP START

1 JULI

2019



Duurzaam wonen op een mooie locatie. Aan de Dorpsstraat 32 A t/m F, praktisch aan de ringvaart in Ilpendam, 
wordt een kleinschalig nieuwbouwproject gerealiseerd bestaande uit 2 bouwkavels -indien gewenst met een
geschakelde herenwoning- en 4 eengezinswoningen met tuin. 
Alle woning worden voorzien van lucht/water-warmtepomp, zonnepanelen, vloerverwarming en vloerkoeling.

Eengezinswoning: entree, hal, toilet, trapopgang, woonkamer met aansluitingen voor de keukenopstelling.
Op de verdieping 3 slaapkamers en badkamer. Vliering met vlizotrap. Tuin op het westen.
Koopsommen vanaf € 329.000,- v.o.n.

Herenwoning: zij-entree, hal, toilet, trapopgang, aansluitingen keuken aan de voorzijde, woonkamer met open-
slaande deuren naar de achtertuin aan het water. Op de verdieping 3 ruime slaapkamers en badkamer.
Koopsom als bouwkavel vanaf: € 329.500,- v.o.n. Koopsom kavel met herenwoning vanaf: € 629.500,- v.o.n.

De verkoop van dit project is inmiddels gestart! Voor meer info: www.volkertmakelaardij.nl

Le Garage    ILPENDAM



Le Garage    ILPENDAM



Volkert Makelaardij specialist in (her)ontwikkeling

Volkert Makelaardij heeft zich verder  gespecialiseerd in het opstarten van nieuwbouwontwikkelingen.
Wij fungeren als initiatiefnemer en starten de herontwikkeling van uw locatie/eigendom op. Wij rekenen onafhan-
kelijk voor u door wat de mogelijkheden zijn. Vervolgens benaderen wij een passende ontwikkelaar, architect en 
stedenbouwkundig adviesbureau om gezamenlijk tot een mooi plan te komen. Door onze brede marktkennis ont-
wikkelen we een plan voor de beste doelgroep.

Onderstaand vindt u een selectie van de nieuwbouwprojecten en/of herbouwprojecten die wij de afgelopen jaren 
hebben opgestart.

Buiten de getoonde nieuwbouwprojecten zijn wij ook bezig met diverse andere nieuwbouwplannen
op Marken, Texel, in Monnickendam, West Graftdijk, Watergang, Landsmeer en Amsterdam-Noord.
Voor meer informatie, bel naar 0299 – 479 474 of mail naar info@volkertmakelaardij.nl

Plankier PurmerendNieuwland Broek in WaterlandDe Bank Nieuwland Broek in Waterland

Trambaan Broek in Waterland Fouragehaven Landsmeer Julianastraat Purmerend

Zwanenpad Watergang Molengouw Broek in Waterland De Bankier Monnickendam Kerkbuurt Marken



Molengouw nabij 46W Broek in Waterland Zuiderwouder Dorpsstraat 60 Zuiderwoude

Zuideinde 10B Broek in Waterland Beemdgras 1 Purmerend

Guisweg 41  Zaandijk Kerkbuurt 50 Oostzaan

Vrijstaand luxe herenhuis (188 m2) met veel privacy, rustig gelegen op een 
prachtige locatie in het groen aan de rand van Purmerend Zuid. Vrij uitzicht 
op het Oudelandsdijkje met de aangrenzende Purmerringvaart. 
We tellen 6 slaapkamers en 2 badkamers. Verder een open haard, balkon, 
heerlijke tuin met verschillende terrassen en parkeergelegenheid voor 
meerdere auto’s op eigen erf.
Vraagprijs: € 650.000,- k.k.

Woon-/winkelpand nabij de Zaan in het beeldschone Oud-Zaandijk. Het 
staat thans leeg en ligt op een goede zichtlocatie aan de doorgaande weg 
tussen de Zaanse Schans en NS-station Zaandijk Zaanse Schans. Ook zeer 
gunstig gelegen ten opzichte van snelwegen A7 en A8.
Indeling: voorhuis, tussenruimte, opslagruimte, toilet, cv ketel en schuif-
deuren. Op de verdieping de overloop en een ruime slaapkamer.
Vraagprijs: € 295.000,- k.k.

Recent opgeleverd vrijstaand nieuwbouw huis in het centrum van Oost-
zaan. Het huis is gebouwd door gerenommeerd aannemersbedrijf Kuin uit 
Bovenkarspel waar vakmanschap hoog in het vaandel staat en dat zie je 
direct aan het prachtige timmerwerk aan de buitenzijde bij de voordeur, de 
kozijnen en de boeidelen. Zo zie je het niet vaak meer. Van binnen kan het 
grotendeels vrij worden ingedeeld en afgebouwd.
Vraagprijs: € 750.000,- k.k.

Beeldschoon houten huis aan doorgaand vaarwater op 296 m2 eigen grond. 
Varen door Waterland of de Amsterdamse grachten gewoon vanaf je huis. 
Van binnen in authentieke staat, eenvoudig maar zo ongelooflijk sfeervol. 
Een huis waar je warm van wordt! Woonkamer met openslaande deuren 
naar terras op het westen aan het water. Twee slaapkamers, kantoorruimte, 
veel buitenruimte, vrijstaande schuur en oprit 2 auto’s.
Vraagprijs € 619.500,- k.k. 

Kavel op een prachtige locatie aan de rand van Broek in Waterland met 
een geweldig vrij uitzicht over landerijen. Een unieke kans om je eigen 
droomhuis te realiseren in dit beeldschone dorp. De kavel is onderverdeeld 
in circa 295 m² bouwgrond inclusief 10 m² water, met aangrenzend 600 m² 
(gras)land. U kunt uw boot direct aan doorgaand vaarwater aanleggen. 
Een bezichtiging van deze locatie zal u versteld doen staan.
Vraagprijs: € 519.500,- k.k.

Woonhuis met tuin uitlopend naar doorgaand vaarwater, gelegen in het 
schilderachtige dorpje Zuiderwoude, parel in het Waterlandse landschap op 
slechts 7 kilometer boven Amsterdam. Indeling: entree, trapopgang, meter-
kast, woonkamer met open keuken. In de achteraanbouw bevindt zich de 
badkamer met separaat toilet. Verdieping: 3 slaapkamers. 

Vraagprijs: € 698.500,- k.k.



Willem Haars   –   Ina Moerkerken   –   René Haas   –   Annemiek Doets   –   Judith de Groot   –   Boudine Preyde

Waardebon voor GRATIS waardebepaling en verkoopstrategie

Naam:

Adres:

Postcode: Plaats:

Telefoonnummer:   /

E-mailadres:

Adres onroerend goed (indien anders dan boven vermeld) 

Adres:

Postcode: Plaats:

ACHTERDIJK 14 - 1441 DH PURMEREND - TELEFOON 0299-479474 

VOLKERTMAKELAARDIJ.NL

VIND EN VERKOOP JE HUIS MET VOLKERT MAKELAARDIJ
Een huis koop en verkoop je meestal maar een paar keer in je leven. Dan is het inschakelen van een profes-
sional vanzelfsprekend. Er zijn voor jou als verkoper vele valkuilen zowel financieel, juridisch als emotioneel. 
Volkert Makelaardij heeft een deskundig team in huis. Gratis en vrijblijvend komen we bij je langs voor een 
verkoopadvies op maat.
Als koper is het ook van grote waarde om een ingevoerde professional aan je zijde te hebben. Een aankoop-
makelaar dus. Deze is er speciaal voor jou voor de aankoop van je droomhuis. Veel zoekers schakelen ons in en 
beoordelen onze aankoopactiviteiten gemiddeld met een 9,5. En ja, daar zijn we trots op. 
Sparren over koop en of verkoop? We zijn er voor je. Bel naar 0299-479474 of mail naar info@volkertmakelaardij.nl


