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Dit is nog eens buiten wonen! Heerlijk licht huis, gebouwd in 2011, met
een grote woonkamer, hoog plafond, spekstenen houtkachel en een glazen
gevel met een grote schuifpui. Twee grote slaapkamers en een badkamer.
Vanaf de bank zie je koeien, hazen, weidevogels, de mooiste luchten en de
zon opkomen en ondergaan. Maar liefst 1.020 m² eigen grond met
meerdere terrassen in en uit de zon. In de tuin staan verschillende
fruitbomen. Fantastisch uitzicht over landerijen naar de Rembrandttoren.

Vrijstaande semi-bungalow op 2322 m² eigen grond, fantastisch gelegen
aan één van de mooiste en rustigste lanen van werelderfgoed Beemster.
Deze slim ontworpen villa ligt prachtig verscholen in het groen en heeft een
royale, fraai aangelegde tuin. Praktisch is de woning zeker: levensloopbestendig met een slaapkamer en badkamer op de begane grond.
De tuin is ook zeker het vermelden waard: een heerlijke plek om geheel tot
rust te komen en te genieten niet alleen van de flora maar ook de fauna.

Vraagprijs € 579.000,- k.k.

Vraagprijs € 698.500,- k.k.

OVERWEERSE POLDERDIJK 49

PURMEREND

DORPSSTRAAT 197-199

WORMER

Vrijstaand huis op de Overweerse polderdijk. Wat een buitenkans!
Wonen op deze idyllische plek. De woning biedt een woonkamer,
woonkeuken, douchecel en ruime slaapverdieping. Het huis is niet groot
maar het perceel van maar liefst 500 m² is groot genoeg om eventueel
uit te breiden. Op het erf is veel groen, voldoende ruimte om te
klussen, heerlijke plekken om te zitten of voor kinderen om te spelen.
Hier kunt u in een oase van rust wonen op 5 minuten lopen van de
binnenstad van Purmerend.

Fantastisch woonhuis (242 m²) in voormalige kerk op 15 minuten rijden
vanaf Amsterdam.
Het woonhuis heeft een balzaal van een woonkamer met hoge
kerkramen, een plafond van ruim zes meter hoog, een open haard met
grote antieke schouw en een statige brede trap naar de woonkeuken
met het grote terras van 77 m², dat uitkijkt op natuurgebied ’t Zwet.
Achter het woonhuis ligt bijhorend eigen café (159 m²) met
verschillende mogelijkheden.

Vraagprijs: € 425.000,- k.k.

Vraagprijs: € 649.000,- k.k.

OOSTERWEG M 30

PURMER

SCHIERMONNIKOOG 35

ZAANDAM

Vrijstaand woonhuis op 750 m² eigen grond in het prachtige
buitengebied van Waterland dat zich kenmerkt door weilanden, water
en fraaie vergezichten. Met een ruime woonkamer, een separate
keuken, badkamer, 3 slaapkamers en een grote zolder, waar met gemak
meer slaapkamers gerealiseerd kunnen worden. De grote vrijstaande
schuur meet 38 m². De grote tuin aan de achterzijde en een terras aan
de voorzijde bieden lekker veel buitenruimte.
Dit een heerlijke plek voor een gezin!

Zonnige jaren dertig woning met 3 slaapkamers en een tuin op het
zuiden, gelegen op eigen grond in de geliefde Waddenbuurt, een rustige
woonomgeving op korte fietsafstand van het centrum van Zaandam.
De woonkamer heeft openslaande deuren naar de tuin waar je de hele
dag van de zon kunt genieten. Badkamer, 3 slaapkamers waarvan de
masterbedroom met inloopkast eventueel eenvoudig terug te brengen
is naar 2 slaapkamers.

Vraagprijs: € 439.500,- k.k.

Vraagprijs: € 189.000,- k.k.
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HUGO DE GROOTSTRAAT 2

MIDDENBEEMSTER

OPHEVE 19

MONNICKENDAM

Geweldige leeftijdsbestendige semi-bungalow op een rustige locatie midden
in het centrum van het dorp op loopafstand van de winkels. Op de begane
grond de woonkamer met openslaande deuren en Faber gaskachel, open
keuken, eetkamer, slaapkamer, praktijkruimte en badkamer. Op de verdieping nog 2 slaapkamers. De zorgvuldig aangelegde tuin met verschillende
plekken om heerlijk te relaxen of de groene vingers hun gang te laten gaan.
Grote garage (9 m x 3 m) met veranda. U kunt parkeren op uw eigen oprit.

Licht en ruimte, dit huis heeft ‘t! Verrassende woning (144 m²) met een
grote woonkamer met veel privacy, een zeer grote open woonkeuken,
een voortuin op het oosten (ochtendzon), een achtertuin op het
zuidwesten (middag- en avondzon) en parkeergelegenheid op eigen erf
pal voor de deur. Met drie slaapkamers (mogelijkheid vier), werkruimte
op de eerste verdieping en een zee aan bergruimte op de vliering is dit
een heel fijn huis voor een gezin.

Vraagprijs: € 479.500,- k.k.

Vraagprijs: € 389.000,- k.k.

CORNELIS ROELESTRAAT 5 BROEK IN WATERLAND

NOORDEINDE 54 A EN B

Twee-onder-een-kap woning met een diepe paradijselijke achtertuin op het
westen, gelegen in het beeldschone dorp Broek in Waterland. Woonkamer
met open haard, half open keuken en schuifpui naar de tuin. Drie (voorheen
4) slaapkamers en een grote badkamer met een bubbelbad met uitzicht op
groen. Grote vrijstaande schuur in de tuin. Gelegen in een kindvriendelijke
omgeving nabij een speelveldje. Op loopafstand van een fijne buurtwinkel,
groenteboer, basisschool, kinderdagverblijf, sportclubs en de bushalte.

Geschakelde woonhuizen op een van de mooiste plekjes in de polder.
Licht en een prachtig uitzicht, deze woningen hebben het. Zowel de
rechter (54A) als de linker (54B) woning wordt te koop aangeboden.
Pal voor het huis gaat de zon onder in het water.
De directe woonomgeving biedt gelegenheid voor prachtige fiets-, vaaren schaatstochten. Een plek voor levensgenieters.

Vraagprijs: € 498.500,- k.k.

Vraagprijs per woning € 349.000,- k.k.

JULIANASTRAAT 82

PURMEREND

DE BREECK 7

GROOTSCHERMER

BROEK IN WATERLAND

Fijn 2-kamer appartement van 80 m² met een zonnige patio. De grote
woonkamer heeft een plafond van ruim 3 meter hoog, hoge ramen, een
originele schouw en openslaande deuren naar de patio. Het appartement
is gelegen op goede locatie op enkele minuten loopafstand van bus- en
treinstation en op korte loopafstand van de bioscoop, het Eggertwinkelcentrum, supermarkten en de Koemarkt met cafés en restaurants. Het betreft
een gemeentelijke monument op de hoek Wilhelminalaan/Julianastraat.

Lekker ruim huis (135 m²) gelegen in kinderrijke woonomgeving in
beeldschoon Broek in Waterland. De woonkamer is tuingericht en grenst
met een grote schuifpui aan het zonneterras. Strakke witte open keuken.
Op de eerste verdieping zijn twee grote slaapkamers en de badkamer.
Op de tweede verdieping zijn nog eens twee grote slaapkamers, wasruimte
en een berging En tenslotte is er een vlizotrap naar de vliering, aan
bergruimte geen gebrek. Heerlijk zonnige tuin op het zuidwesten.

Vraagprijs € 165.000,- k.k.

Vraagprijs: € 415.000,- k.k.
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ZUIDERWOUDER DORPSSTRAAT 74

ZUIDERWOUDE

Unieke grote woonboerderij aan doorgaand vaarwater met een weids uitzicht op Amsterdam en een eigen weiland van 20.230 m² gelegen in het
schilderachtige dorpje Zuiderwoude, parel in het Waterlandse landschap op slechts 7 kilometer boven Amsterdam. De woonboerderij is onder architectuur
verbouwd en heeft 2 woonkamers, 2 keukens, 4 slaapkamers, 2 badkamers, 4 toiletten, een kelder. Een mooi aangelegde tuin, een tuinhuis ingericht als
Japans Teppanyaki restaurant, een inpandig Amsterdams Café, een kleine schuur die thans dienst doet als winkeltje en een grote schuur met zolder.
Aan de voorkant van het huis ligt een appartement met een eigen ingang. Op het weiland met stal kunt u een paard of schapen houden. Op eigen erf is
parkeergelegenheid voor meerdere auto’s. Het uitzicht over de landerijen is prachtig en de ligging is zeer gunstig ten opzichte van de zon, deze schijnt de
gehele dag naar binnen en gaat onder aan de waterkant. Het geheel heeft zoveel mogelijkheden. Een geweldige plek voor levensgenieters.

Vraagprijs: € 1.895.000,- k.k.

DE RIJP

TUINGRACHT 5

Karakteristiek Rijper rijksmonument aan de rustige Tuingracht midden in het oude centrum van het prachtige dorp De Rijp. De ruim 40 meter diepe tuin
grenst aan vaarwater; het startpunt voor heerlijke boottochten door het prachtige landschap van de Eilandspolder en de Beemster.
Het herenhuis biedt een kamer en suite met sfeervolle schuifdeuren, open keuken met veel berg- en werkruimte en een geweldige authentieke schouw,
bijkeuken, bergruimte en berging. Op de eerste verdieping 3 ruime slaapkamers, vaste inloopkasten, 2 badkamers en hobby-/werkkamer met eigen
trapopgang. De tweede verdieping biedt nog eens 2 slaapkamers. Het pand is nog geen 10 jaar geleden volledig en duurzaam gerenoveerd.
Midden in het centrum van het dorp en toch op een rustige, privacy-volle locatie. Bushalte, supermarkt, scholen, sportverenigingen liggen op fietsafstand.
Binnen een kwartier rijdt u op de A7.

Vraagprijs: € 998.500,- k.k.

NOORDERWEG 119

WIJDEWORMER

Wat een ruimte! Prachtige woonboerderij met dubbele garage, schuren, alle ruimte voor het parkeren van meerdere auto’s en een heerlijke weelderige
tuin met diverse terrassen op een perceel eigen grond van ruim 3.000 m² eigen grond. U waant zich in een andere wereld en dat op zo’n korte afstand van
de stad; het is nog geen 15 minuten rijden naar Amsterdam.Globale indeling van de stolp: boerendeur, hal met garderobe, vide; u kijkt tot in de nok, de
zichtbare steunbalken zorgen voor een uitzonderlijke sfeer. Grote woonkamer met open haard, een imposante schouw en openslaande deuren. Eetkamer
met half open keuken, toegang tot de tuin. Bijkeuken, prima werkkamer, (hobby) kamer, masterbedroom met vaste kasten en openslaande deuren naar
de tuin. Badkamer met ligbad en douchehoek. Vlizotrap naar de bergruimte. Op de verdieping badkamer en 3 slaapkamers, waarvan één met charmant
balkon. De stenen schuur met dubbele garage biedt wellicht de mogelijkheid voor bijvoorbeeld een mantelzorgwoning of een Bed & Breakfast.

Vraagprijs: € 879.500,- k.k.
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MOLENSTRAAT 1 EN 1C

MONNICKENDAM

Molenstraat 1 Luxe vernieuwbouwd 2-kamer appartement (40 m2)
met hoog plafond, ruim entresol en eigen entree midden in de prachtige
binnenstad van Monnickendam. Het appartement ligt op de begane
grond, heeft geen bovenburen, voelt ruim aan en is zeer recent geheel
gerenoveerd en nieuw ingedeeld.

Molenstraat 1C Super stadsappartement (61m2) met een eigen
opgang en een hoog plafond gelegen in de prachtige binnenstad van
Monnickendam. Het appartement ligt op de eerste en tevens bovenste
verdieping van een robuust pand en is zeer recent gerenoveerd en
nieuw ingedeeld.

Vraagprijs: € 187.500,- k.k.

Vraagprijs: € 219.000,- k.k.

Bij de renovatie zijn de appartementen voorzien van nieuwe kozijnen, nieuw stuuk- en schilderwerk, nieuwe houten vloerdelen,een nieuwe cv-installatie,
nieuw elektra, verlichting en een prachtige badkamer. De keuken dient door koper zelf nog geplaatst te worden, leidingen zijn hiervoor wel al aangelegd.
Het pand Molenstraat 1 staat op eigen grond en is recent gesplitst in 4 appartementsrechten waarbij een Vereniging van Eigenaars is opgericht.

KERKBUURT 22B, 22C EN 22D

MARKEN

De centrale hal met charmante wenteltrap en het prachtige glas-in-lood
raamwerk blijft behouden.
Wonen in het voormalig gemeentehuis van Marken? Dat kan!
Dit statige pand wordt verdeeld in 5 appartementen; 2 op de begane grond, 2 op de eerste verdieping en 1 op de tweede verdieping (onder de kap).
De appartementen variëren in grootte en indeling.
De huidige entree bevindt zich op het bordes aan de voorzijde van het gebouw. Bij de herindeling van het pand zal het bordes blijven, maar de entree
wordt verplaatst naar de achterzijde van het pand.
De toegangsdeur zal worden voorzien van een intercomsysteem met deuropener.
De appartementen gelegen op de begane grond zijn reeds verkocht.

Vraagprijs van € 157.500,- k.k. tot € 198.500,- k.k.
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STIERENVELD 							 WATERGANG

STIERENVELD - WATERGANG
Binnenkort zal dit nieuwbouwproject gerealiseerd worden.
Geïnteresseerd?
Mail uw gegevens naar: info@volkertmakelaardij.nl
en wij houden u op de hoogte.
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NIEUWE ZIJDS BURGWAL 34

MONNICKENDAM

DE BANKIER - NIEUWE ZIJDS BURGWAL 34 - MONNICKENDAM
zr Bloemstraat

Binnenkort mogen wij starten met de
bemiddeling van de verkoop van project

“De Bankier”
In het voormalig Rabobank/AWM
kantoor worden 7 appartementen
Tuinstraat

inclusief eigen parkeerplaats
gerealiseerd in de prijsklasse van
€ 169.500,- k.k. tot € 269.500,- k.k.
Is uw interesse gewekt?
Stuur een mail met uw gegevens naar
info@volkertmakelaardij.nl en wij
Nieuwe zijds Burgwal

houden u op de hoogte van het project.

DORPSSTRAAT 12 & 14

LANDSMEER

DORPSSTRAAT 12 & 14 - LANDSMEER

Deze locatie aan de Dorpsstraat wordt verkocht met een bouwplan voor een twee-onder-één-kap woning, ook wel 2
geschakelde woningen. Achter de woningen wordt het kleinschalige nieuwbouwproject ‘Fouragehaven’ gerealiseerd.
Er dienen op uw eigen grond 2 parkeerplaatsen te worden gerealiseerd. De woningen worden qua indeling
(gespiegeld) identiek; entreehal, woonkamer, open keuken. Badkamer en 3 slaapkamers op de verdieping.
Zolder met vaste trap. Ondanks dat de onderhavige percelen van de woningen niet aan het water grenzen, krijgt
u bij de woningen het recht om uw boot op een aangewezen plek aan te leggen.
Dorpsstraat 12, betreft de rechter kavel van 193 m², koopsom € 250.000,- k.k.
Dorpsstraat 14, betreft de linker kavel van 258 m², koopsom € 290.000,- k.k.
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DEN BURG

TEXEL

DEN BURG - TEXEL

Binnenkort in verkoop: nieuwbouwproject op Texel.
Starters- en seniorenappartementen en 2 bouwkavels.
Uiteraard houden wij u graag op de hoogte.
Stuur een mail met uw gegevens en wensen naar info@volkertmakelaardij.nl.

Wij zoeken woningen en
appartementen voor de verhuur
Tijdelijk naar het buitenland? Een wereldreis maken? Een tweede woning?

Zoekt u een specialist voor het verhuren van uw woning?
Bel of mail voor een vrijblijvend gesprek!

Wij hebben diverse beleggingspanden te koop.
Woningen, appartementen en bedrijfspanden in verhuurde staat,
geven u meer rendement dan uw spaarrekening.
Kom eens vrijblijvend praten!
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Overweegt u om uw huis te verkopen?
Wij komen graag en vrijblijvend bij u langs om de waarde van uw woning te bepalen.

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

Volkert Makelaardij, opgericht in 2001, is een NVM en MVA gecertificeerd makelaarskantoor.
We hebben een ruim werkgebied, van groot Waterland, waaronder ook Amsterdam, tot en met de Zaanstreek.
Voor aankoop, verkoop, huur, verhuur en taxatie van onroerend goed bent u bij ons van harte welkom.
Volgt u ons al op facebook? Volkert Makelaardij Groot Amsterdam-Zaanstreek/Waterland.

Waardebon voor GRATIS waardebepaling koop en/of huur
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
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