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Indi
Wormerveer

Dit is de kans 
om vandaag je 

woning van morgen 
te kopen.



BKZ biedt 
nieuwbouw-
woningen 
in jaren dertig 
stijl aan in de Indische buurt 
te Wormerveer. Vanaf uw 
comfortabele woning met 
tuin, gelegen in een groene
en gezellige buurt, bent u 
met vijf minuten bij diverse 
voorzieningen.

BKZ biedt nieuwbouwwoningen in jaren dertig stijl aan in de Indische buurt te Wormerveer. Vanaf  

uw comfortabele woning met tuin, gelegen in een gezellige en groene buurt, bent u met vijf  minuten 

bij diverse voorzieningen. Binnen tien minuten bent u bij de winkels op het Marktplein en de gezellige 

Zaanbocht.

Alles dichtbij

Tal van cafés en restaurantjes zijn te vinden op 

loopafstand. Indi is bovendien goed bereikbaar. 

Lopend ben je in vijf  minuten op het NS station. De bus 

stopt bijna voor de deur. Belangrijke uitvalswegen naar 

de A7 en A8 zijn dichtbij. Daardoor ben je met de auto 

in vijftien minuten in Amsterdam. Ook het subtropisch 

zwembad Zaangolf  en het strand van Castricum 

en Egmond aan Zee liggen in de buurt. Net als de 

natuurgebieden het Guisveld, ’t Twiske, Westzaan, het 

Jagersveld en het Wormer- en Jisperveld. Parkeren 

is eenvoudig in Wormerveer. Het kan altijd en overal. 

Prettig als er bezoek komt of  als je zelf  even snel met 

de auto boodschappen wilt doen.

Locatie

‘Lopend ben je in vijf minuten 
op het NS station.’

Wormerveer
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Bijzonder monument

De architect ontwierp op Laans verzoek een gebouw 

in neo-renaissancestijl (te herkennen aan de bogen, 

luiken en glas-in-loodraampjes) gecombineerd 

met typisch Zaanse elementen, zoals de 

groene houten topgevels met witte 

krullen. Een bijzonder monument dat 

Indi een historische entree geeft. 

Binnentuin 

Vanuit de mooie openbare binnentuin, 

het groene middelpunt van Indi, heb 

je prachtig zicht op het Hof  Saenden. 

Hier adem je de Wormerveerse historie, 

te midden van frisse, nieuwe woningen 

in jaren dertig stijl. Gras, struiken en 

bomen maken van de binnentuin een 

knus park binnen handbereik.

In deze monumentale huizen woonden begin twintigste eeuw de werknemers van de Wormerveerse 

ondernemer Jan Adriaan Laan. 

Hof Saenden

Hier adem je de Wormerveerse 
historie, te midden van frisse,
nieuwe woningen in jaren dertig stijl

Aan de noordelijke rand van 
Indi ligt het Hof Saenden. 

Dorpswoningen

Deze sfeervolle 

twee-onder-een-

kapwoningen 

hebben op de 

begane grond 

een gezellige woonkamer 

met openslaande deuren naar 

de tuin, een half  open keuken in hoekopstelling met 

daaraan grenzend de eetkamer. Daarnaast is er een 

praktische berging van 6 m2 die ook te bereiken is 

via de keuken. Drie slaapkamers en een badkamer 

vind je op de eerste verdieping. De vliering is te 

bereiken met een handige vlizotrap.

Veldwoningen

Deze vier-onder-een-kapwoningen hebben een 

speelse indeling door de split-level indeling. Op de 

begane grond is een gezellige woon- en eetkeuken. 

Een niveau hoger ligt de woonkamer met openslaande 

deuren naar het terras. Van hieruit heb je een prachtig 

uitzicht over het weidse natuurgebied Guisveld. Op 

de eerste verdieping zijn drie slaapkamers en de 

badkamer, op de tweede verdieping is ruimte voor 

een extra kamer. Heerlijke woningen aan de rand 

van de wijk. Er is ook een Veldwoning+. Deze twee 

woningen zijn extra royaal door de extra aanbouw die 

eenvoudig te gebruiken is om een combinatie van 

wonen en werken te combineren of  om als 

aparte woonruimte in te richten.

Familiewoningen

Met een familiewoning heb je precies die extra 

ruimte die je nodig hebt. In deze twee- of  drie-onder-

een-kapwoning is er op de begane grond een ruime 

woonkamer met openslaande deuren naar de tuin en 

door de centrale plaatsing van de keuken is er een 

aparte eetkamer gerealiseerd. Drie slaapkamers, 

een badkamer en separaat toilet liggen op de 

eerste verdieping. De tweede verdieping is een 

grote ruimte waar je de mogelijkheid hebt om een 

extra kamer te creëren of  waar voldoende 

bergruimte is.
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Plattegronden

Dorpswoning
Begane grond
Type: A1

Bouwnummer: 13, 14, 17, 18, 36, 37, 38, 39 

Oppervlakte: 100m2

Dorpswoning
Eerste verdieping
Type: A1

Bouwnummer: 13, 14, 17, 18, 36, 37, 38, 39 

Oppervlakte: 100m2

bkz | indi 07



Dorpswoning
Tweede verdieping
Type: A1

Bouwnummer: 13, 14, 17, 18, 36, 37, 38, 39 

Oppervlakte: 100m2

Plattegronden

Familiewoning
Impressie
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Plattegronden

Familiewoning
Begane grond
Type: B1

Bouwnummer: 15, 40, 42

Oppervlakte: 128m2

Familiewoning
Eerste verdieping
Type: B1

Bouwnummer: 15, 40, 42

Oppervlakte: 128m2
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Plattegronden

Familiewoning
Tweede verdieping
Type: B1

Bouwnummer: 15, 40, 42

Oppervlakte: 128m2

Familiewoning
Begane grond
Type: B2 

Bouwnummer: 41

Oppervlakte: 125m2
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Plattegronden

Familiewoning
Tweede verdieping
Type: B2 

Bouwnummer: 41

Oppervlakte: 125m2

Familiewoning 
Eerste verdieping
Type: B2 

Bouwnummer: 41

Oppervlakte: 125m2
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Plattegronden

Familiewoning
Eerste verdieping
Type: B3 

Bouwnummer: 16

Oppervlakte: 125m2

Familie-
woning
Begane grond
Type: B3 

Bouwnummer: 16

Oppervlakte: 125m2
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Familiewoning
Tweede verdieping
Type: B3 

Bouwnummer: 16

Oppervlakte: 125m2

Plattegronden

Veldwoning
Impressie

bkz | indi 019



Veldwoning
Begane grond
Type: D1 + D2 

Bouwnummer: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 

Oppervlakte: 112m2

Veldwoning
Eerste verdieping
Type: D1 + D2 

Bouwnummer: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 

Oppervlakte: 112m2
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Veldwoning
Begane grond
Type: D3

Bouwnummer: 5, 8

Oppervlakte: 136m2

Veldwoning
Tweede verdieping
Type: D1 + D2 

Bouwnummer: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 

Oppervlakte: 112m2
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Veldwoning 
Tweede verdieping
Type: D3

Bouwnummer: 5, 8

Oppervlakte: 136m2

Veldwoning
Eerste verdieping
Type: D3

Bouwnummer: 5, 8

Oppervlakte: 136m2
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BKZ

Betaalbare Koopwoningen Zaanstad is een 
BV waarvan alle aandelen in eigendom zijn 
van de gemeente Zaanstad. 

Voor een betaalbare prijs wonen in de gemeente 

Zaanstad? Dat kan nu. Kopers betalen via BKZ 

Instap een percentage van de erfpachtwaarde van 

de woning. Het overige percentage van de 

erfpachtwaarde wordt omgezet in een 

lening (rentevrij) aan BKZ. Over 

de grondwaarde wordt een 

erfpachtcanon (=huur van de 

grond) in rekening gebracht 

met een basis canon van 

3,1%. Afhankelijk van de 

inkomensontwikkeling kan er 

sprake zijn van een hogere erfpacht (tot max 6,5%) 

en bijkoop van delen van de woning. Doelgroep zijn 

kopers met een inkomen tussen €33.0000 en €43.000. 

Dit doen we door koopwoningen aan te bieden 

voor een prijs die in verhouding is met het 

inkomen. Gerealiseerde meerwaarde 

bij verkoop wordt procentueel 

verdeeld tussen verkoper en 

BKZ. Indien er sprake is van 

overprijzing wordt dit omgezet 

in een hoger aandeel voor de 

koper.

In 2005 is Betaalbare 
Koopwoningen Zaanstad b.v. 
(BKZ) in het leven geroepen 
om de verkoop van sociale 
koopwoningen in Zaanstad 
te bevorderen. Inmiddels 
is BKZ breder en biedt 
het mensen met een lager 
inkomen, waarvan de 
verwachting is dat het 
inkomen gaat stijgen, de 
mogelijkheid om een eigen 
huis te kopen.

Rekenvoorbeeld BKZ Instap

Door koper betaald
€117.600 (80%)

Canon
min. 3,1% (€1953) P/JR

v.o.n.
€210.000

100%

Koopsom
€117.600 (80%)

Erfpachtwaarde
€147.000 (70%)

Erfpacht 
€63.000 

Grond
€63.000 (30%)

Lening 
€29.400 (20%)

4 tranches €7.350 
(voor afname tranche moet 
inkomen ca. €2000 stijgen)
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contact

Kuijs Reinder Kakes

Provincialeweg 1

1561 KK Krommenie

Tel. (075) 642 6010

krommenie@krk.nl

Fris Woningmakelaars Zaandam B.V.

Westzijde 83

1506 GA Zaandam

Tel. (075) 655 50 90

zaandam@friswonen.nl

www.betaalbarekoopwoningen.nl A
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