
 
 

 

 

Marken, Buurt I 1 Vraagprijs: € 300.000,-- k.k. 

 

Unieke woonkans op het buurtje in de oude kom van Marken. Deze ruime hoekwoning 

op eigen grond en met berging en tuin komt op korte termijn beschikbaar.  

  

Indeling: 

Begane grond: entree, bijkeuken met combi gas cv van het merk Nefit Econ Excellent 

(bouwjaar: 2004), aansluiting wasmachine, gesloten keuken met oven, gaskookplaat, 

afzuigkap en koelkast. Woonkamer (tuingericht), hal, meterkast, toilet en trapkast. 

  

Eerste verdieping: overloop, veel vaste kastruimte, 2 slaapkamers (voorheen 3 en 

gemakkelijk weer terug te brengen naar de oorspronkelijke 3 slaapkamers), badkamer 

met bad en wastafel. 

  

Tweede verdieping: vliering/zolder bereikbaar door middel van een vlizotrap met 

geheel bevloerde zolder met grote bergzolder. 

  

Tuin en berging: 

De tuin bevindt zich direct aan de woning aan de voorzijde en er is een bleek welke 

100% eigendom is aan de overzijde van het pad waar zich tevens de ruime houten 

berging bevindt. 
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Algemene informatie: 

Huis is omstreeks 1962 aan de voorzijde verlengd met ca. 2,50 m1. Het huis ligt op 

loopafstand van de haven van Marken en dicht bij het zwemstrand aan de Gouwzee. 

De tuin is voorzien van een sier hekwerk, gazon en zonneterras. De hardhouten 

beschoeiing langs de waterzijde van de tuin is in 2019 geheel vervangen. Van 's 

ochtends vroeg tot 's nachts is er een directe busverbinding naar Amsterdam 

Centraal. 
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NADERE INFORMATIE  

 

Samenstelling brochure 

Deze brochure is met zorgvuldigheid samengesteld, doch aan de inhoud kunnen geen 

rechten worden ontleend. In de tekeningen kan de maatvoering en de indeling 

afwijken van de werkelijkheid. Daar waar op een kaartje de tuinligging wordt 

aangegeven, is dit geen garantie op de juistheid ervan. De gegevens kunnen zijn 

verkregen door mondelinge overdracht. De koper heeft zijn eigen onderzoek plicht 

naar alle voor hem van belang zijnde zaken. Deze brochure moet uitsluitend gezien 

worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een bod. Wij 

adviseren u te laten bijstaan door een eigen NVM-makelaar.  

 

Algemene bepalingen  

Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan wanneer 

zowel over de hoofdzaken (prijs, object), als over de details (oplevering, roerende 

zaken, etc.) overeenstemming is bereikt.  

 

Koopakte NVM model 

Behoudens nadere afspraken gelden de standaardregels, zoals deze voorkomen in de 

model koopakte die is opgesteld door de NVM. De waarborgsom bedraagt 10% van de 

koopsom en dient te worden voldaan aan de Notaris. 

Eventueel door de koper te maken voorbehouden (zoals het verkrijgen van een 

woonvergunning, hypotheek of het verkrijgen van een woonvergunning, hypotheek of 

hypotheekgarantie) worden alleen vermeld als deze bij de onderhandelingen zijn 

afgesproken. 

 

In de koopovereenkomst van deze woning zal de volgende 

ouderdomsclausule worden opgenomen: 

Koper verklaart ermee bekend te zijn, dat de onroerende zaak veel meer dan 50 jaar 

oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden 

aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit 

ervan gegarandeerd heeft, staat hij niet in voor de funderingen, de vloeren, de 

leidingen, voor de electriciteit, water en gas, de riolering en de afwezigheid van enig 

ongedierte c.q. schimmels (zoals bijvoorbeeld houtworm, boktor, zwam etc.). 

Bouwkundige kwaliteits-gebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het 

in artikel 6.3 van de koopakte omschreven woongebruik.”  

 

 

Informatie en bezichtiging: 

Visser Makelaardij o.g. 

Pieter Visser RT RM 

telefoon kantoor: 0299-820200 

telefoon mobiel: 06-53479282 

e-mail: pieter@vissermakelaardij.nl  
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Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Buurt I 1 Marken

Pand

ID 0852100000002952

Status Pand in gebruik

Bouwjaar 1900

Geconstateerd Nee

Begindatum 01-11-2004

Documentdatum 01-11-2004

Documentnummer 04-104

Mutatiedatum 09-12-2010

Verblijfsobject

ID 0852010000002243

Status Verblijfsobject in gebruik

Gebruiksdoel woonfunctie

Oppervlakte 55 m2

Geconstateerd Nee

Begindatum 01-11-2004

Documentdatum 01-11-2004

Documentnummer 04-104



Mutatiedatum 09-12-2010

Gerelateerd hoofdadres 0852200000002327

Gerelateerd pand 0852100000002952

Locatie x:135672.248, y:496715.077

Nummeraanduiding

ID 0852200000002327

Postcode 1156AZ

Huisnummer 1

Huisletter
Huisnummer toev.
Status Naamgeving uitgegeven

Type adresseerbaar object Verblijfsobject

Geconstateerd Nee

Begindatum 27-09-2011

Documentdatum 09-02-2010

Documentnummer B10.00074

Mutatiedatum 27-09-2011

Gerelateerde openbareruimte 0852300000000140

Openbare Ruimte

ID 0852300000000140

Naam Buurt I

Status Naamgeving uitgegeven

Geconstateerd Nee

Begindatum 09-02-2010

Documentdatum 09-02-2010

Documentnummer B10.00074

Mutatiedatum 09-12-2010

Gerelateerde woonplaats 1943

Woonplaats

ID 1943

Naam Marken

Status Woonplaats aangewezen

Geconstateerd Nee

Begindatum 11-12-2008

Documentdatum 11-12-2008

Documentnummer 2008-168B

Mutatiedatum 09-12-2010

Bronhouder

ID 0852

Naam Waterland



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 2 februari 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Marken
B
1409

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: PepP
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Opdrachtgever Visser Makelaardij o.g. 

Adres Buurt I 1, 1156 AZ Marken 

Document OC-2021-76159 

Datum 11 februari 2021 
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Informatie bij het rapport  

Object&co Nederland BV heeft een NEN 2580 gebaseerd meetrapport samengesteld, waarin de 

gebruiksoppervlaktes gesplitst per woonlaag en/of bijzondere ruimten zijn aangegeven. 

Het meetrapport is opgesteld conform actuele Meetinstructies Gebruiksoppervlakte Woningen en Bruto Inhoud 

Woningen welke gebaseerd zijn op de de richtlijn NEN 2580:2007 NL, ‘Oppervlakten en inhouden van gebouwen – 

Termen, definities en bepalingsmethoden’, inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008. 

 

Verantwoording Meetrapport NEN 2580  

• De meting heeft plaatsgevonden op 10 februari 2021 waarbij de maatvoering van alle ruimten is 

nagemeten en genoteerd alsmede gecontroleerd op gebruiksfunctie; 

•  Indien de woningscheidende muur wordt gedeeld met een naastgelegen binnenruimte, dan is voor de 

maatvoering het hart van de muur aangehouden; 

• Op de zolderverdieping is er eventueel rekening gehouden met een beperkte stahoogte < 1,50 meter, 

veroorzaakt door de schuine daklijn.  

 

Object&co Nederland BV heeft de navolgende vloeroppervlakten en inhoud vastgesteld: 

 

Bruto vloeroppervlakte  -  Woning 117,00 m2 

Bruto vloeroppervlakte  -  Geheel Perceel 125,50 m2 

Gebruiksoppervlakte(n)  -  Wonen 71,60 m2 

Gebruiksoppervlakte(n)  -  Overige inpandige ruimte(n) 3,70 m2 

Gebruiksoppervlakte(n)  -  Gebouwgebonden buitenruimte(n) 0,00 m2 

Gebruiksoppervlakte(n) -  Externe bergruimte(n) 6,80 m2 

Bruto inhoud - Woning 275,66 m3 

Bruto inhoud - Geheel Perceel 295,25 m3 

 

Rapport opgemaakt door Mario van Essen, naar beste kennis en wetenschap, geheel te goeder trouw. 

Op locatie ingemeten door  Jeroen Haafkens op 10 februari 2021.       

 

Hilversum, 11 februari 2021 

 

 

Ing. Mario van Essen 

Object&co Nederland BV 
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Gehanteerde begrippen en meettechnisch kader 

Bij het bepalen van de vloeroppervlakte en inhoud is uitgegaan van de actuele Meetinstructies 

Gebruiksoppervlakte Woningen  en Bruto Inhoud Woningen gebaseerd op de NEN 2580:2007 NL, inzake 

‘Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethoden’, inclusief het correctieblad 

C1:2008 en voor zover relevant confom de NTA 2581 ‘Opstellen van meetrapporten volgens NEN 2580’. 

 

Hieronder een beknopte uitleg van de bovengenoemde norm,  mits er sprake is van relevantie tot dit rapport. Voor 

de complete tekst dient u de norm te raadplegen alsmede de hiervan afgeleide ”Meetinstructie bepalen 

gebruiksoppervlakte woningen volgens NEN-2580” en de ”Meetinstructie bepalen bruto inhoud woningen volgens 

NEN-2580”  in de actuele versies vastgesteld door NVM, VBO makelaar, VastgoedPRO, Vereniging Nederlandse 

Gemeenten en de Waarderingskamer. 

 

Brutovloeroppervlakte (BVO) 

De brutovloeroppervlakte van een ruimte, of van een groep van ruimten, is de oppervlakte gemeten op 

vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of een 

groep van ruimten omhullen. 

 

• Bij bepaling van de BVO wordt niet meegerekend een schalmgat of een vide met een oppervlakte die groter 

dan of gelijk is aan 4,0 m2 (inclusief de ruimte voor verticaal verkeer). 

• Indien binnenruimte aan een aanpalende binnenruimte grenst, moet worden gemeten tot het hart van de 

desbetreffende scheidingsconstructie. 

• Indien een gebouwgebonden buitenruimte aan een binnenruimte grenst, moet het grondvlak van de 

scheidingsconstructie volledig worden toegerekend aan het BVO van de binnenruimte. 

 

Gebruiksoppervlakte (GO) 

De gebruiksoppervlakte van een ruimte, of van een groep van ruimten, is de oppervlakte gemeten op vloerniveau 

tussen de opgaande scheidingsconstructie die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen. 

 

Bij de bepaling van de GO wordt niet meegerekend: 

• Een vide indien de oppervlakte daarvan groter is dan, of gelijk is aan 4,0 m2; 

• Constructieve delen zoals dragende binnenmuren en (leiding) schachten en vrijstaande constructies zoals 

kolommen of een nis dan wel inspringend gebouwddelen, indien de horizontale doorsnede daarvan kleiner is 

dan of gelijk is aan 0,50 m2; 

• Ruimten met beperkte stahoogte; dit is de oppervlakte van vloeren, waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 

1,50 meter, met uitzondering van vloeren onder trappen. 
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Gebruiksoppervlakte: Overige inpandige ruimte 

Een ruimte(n) is overig inpandige ruimte(n) indien een van de onderstaande gevallen geldt: 

• Het hoogste punt tussen 1.50 meter en 2 meter hoog is; 

• Het hoogste punt hoger dan 2 meter is, maar het aaneengesloten oppervlak hoger dan 2 m kleiner is dan 4 m2; 

• De ruimte(n) bouwkundig slechts geschikt is als bergruimte(n), bijvoorbeeld een fietsenstalling, een garage of 

een niet te belopen zolder; 

• Er sprake is van een bergzolder dat wil zeggen een zolder die alleen toegankelijk is met een nietvaste trap en/of 

een zolder met onvoldoende daglicht (raamoppervlakte kleiner dan een halve vierkante meter. 

 

In twijfelgevallen worden de ruimte gerekend als woonruimte. Gang, keuken en bijkeuken, wasmachineruimte, 

pantry, kitchenette, CV‐ruimte, vaste kast en meterkast worden allen gerekend als woonruimte. 

 

Buitenruimten 

De NEN 2580 kent diverse definities voor buitenruimten. Vanuit een praktisch oogpunt is in dit meetrapport de 

oppervlakte van buitenruimten zoals balkons en patio’s vastgesteld op basis van de netto oppervlakte.  

 

Een ruimte(n) is gebouwgebonden buitenruimte(n) indien deze ruimte(n) niet of slechts gedeeltelijk is omsloten 

door vaste wanden en daardoor geen vaste buitenomgrenzing heeft. Denk hierbij aan een balkon of dakterras. In 

geval van een appartement gelegen op de begane grond dient een terras, wanneer en voorzover dit terras rust op 

een drager die geïntegreerd is in de bouwconstructie van de woning, ook als gebouwgebonden buitenruimte(n) te 

worden beschouwd. Dit is een uitzondering op de algemene regel en NEN2580. 

 

Voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte van gebouwgebonden buitenruimte wordt onderscheid gemaakt 

tussen overdekte ruimte en niet overdekte ruimte: 

• Bij overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt de oppervlakte gemeten tot de verticale projectie van de 

overkapping; 

• Bij niet overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt het oppervlak gemeten tot de opgaande 

scheidingsconstructie, bijvoorbeeld een hek, dak-opstand of rand van de vloerconstructie. 

 

Een ruimte(n) is externe bergruimte(n) indien er geen gedeelde muur is met het hoofdgebouw en de ruimte(n) 

alleen bereikbaar is via de open lucht. Verder geldt dat externe bergruimte(n) nooit een woonfunctie kan 

hebben. Externe bergruimte(n) worden volledig ingemeten, dit voor zover op locatie toegankelijk. 
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Perceel (kadastrale grenzen) 

Indien er in dit rapport een oppervlakte van bijvoorbeeld een tuin wordt genoemd, is deze oppervlakte uitsluitend 

indicatief bedoeld.  

 

Voor het exact vaststellen van de oppervlakte van het perceel dient u het officiële kadaster of een gecertificeerde 

landmeter te raadplegen. 

 

MEETINSTRUCTIES en NEN 2580 

Bovenstaande definiteies en uitleg zijn een verkorte samenvatting van de actuele Meetinstructies en de NEN 2580. 

Indien u de volledige context wenst te weten verzoeken wij om deze instructies en de norm te bestuderen. 
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Meetcertificaat
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