
project
Koning 

Davidstraat

Dit is de kans 
om vandaag je 

woning van morgen 
te kopen.



Wonen nabij het centrum, 
maar wel met het comfort 
van een splinternieuw 
appartement. Wonen 
op deze locatie 
in Zaandam 
is gebruik 
maken van 
heel veel 
voordelen. 
Binnen tien 
minuten sta je 
in Amsterdam en binnen een 
half uur op Schiphol. 

Comfortabel wonen nabij het gezellige centrum van Zaandam. Deze mogelijkheid wordt geboden 

in de woningen en appartementen van de Koning Davidstraat. Een zeer aantrekkelijk perspectief  

voor iedereen die eisen stelt aan de betaalbaarheid van de woning en kwaliteit van woonomgeving. 

Laat deze kans niet voorbij gaan.

Geweldige plek
De appartementen en woningen van de Koning 

Davidstraat liggen nabij het centrum. Een levendige 

wijk met alle gemakken van de stad binnen 

handbereik. Naast een grote supermarkt zijn er 

vele buurtwinkeltjes en voorzieningen. 

Ook zijn er verschillende basisscholen 

en kinderdagverblijven aanwezig. 

Kortom: een geweldige plek om te 

wonen.

In het Veldpark
In de directe omgeving ligt het 

vernieuwde Burgemeester in het 

Veldpark. Sportvelden en het ziekenhuis 

zijn nabij. Je bent op de fiets binnen vijf  minuten 

in het centrum. Via stadsbussen zijn er goede 

verbindingen binnen de stad en omgeving. Station 

Kogerveld ligt op loopafstand. Vanaf  station Zaandam 

rijden intercitytreinen richting Amsterdam, Schiphol 

en noordelijker gelegen steden. De ontsluitingswegen 

in de directe omgeving maken de locatie goed 

bereikbaar voor auto’s.

      Ideale ligging
Zaanstad strekt zich uit over een 

gebied van circa 8.302 hectare, in 

een rijk waterland. De gemeente telt 

zo’n 146.000 inwoners. De streek is 

met haar industrieel erfgoed, afstand 

van centrum Amsterdam, de goede 

prijs/kwaliteit verhouding en ruimte 

voor ontwikkeling een ideale woon- en 

vestigingsplaats. Grote steden als Amsterdam 

en Haarlem zijn in de buurt. Daarnaast ligt 

Schiphol naast de deur, een van ’s werelds grootste 

luchthavens. Uitwaaien op het strand kan in twintig 

minuten autorijden. 

Wonen aan de 
entree van de stad
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Het uitzicht in deze 
appartementen is 

fenomenaal



Torenappartementen.
Iedere dag genieten.

Verschillende appartementen die één ding gemeen 

hebben: het uitzicht is fenomenaal! Elke dag kan je 

hier weer van genieten en op mooie dagen kun je 

Amsterdam zelfs goed zien. Maar dat is natuurlijk 

niet alles. In de appartementen vind je alles om 

heerlijk te kunnen wonen. Voor jezelf, maar ook 

als uw kinderen of  vrienden komen logeren is er 

voldoende ruimte. De buitenruimtes wisselen qua 

grootte en afmeting. Er is zelfs één appartement met 

een dakterras van maar liefst 81 m2! Dat wordt op 

zonnige dagen extra genieten.

Loftwoningen. 
Om ruim te wonen.

Bijna alle woningen van dit type worden aangeboden 

met een atelier of  studio op de begane grond. Een 

ideale combinatie op een schitterende locatie. Rondom 

het complex zijn parkeerplaatsen gerealiseerd en er 

is veel ruimte voor kinderen om te spelen.

Voor ieder wat wils. 
De Koning Davidstraat is 
onderverdeeld in loftwoningen 
en torenappartementen.

Een ideale combinatie op 
een schitterende locatie.

Koning Davidstraat

Elke dag kan je hier weer 
van genieten.
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Het zonlicht 
valt door 

de hele kamer



Loftwoningen
Type F begane grond en eerste verdieping

Bouwnummer Type F: 3, 5 en 7

Bouwnummer Type F2: 4

Bouwnummer Type F3: 9

Oppverlakte: 113 - 127 m2

Plattegronden

Loftwoningen
Type F begane grond en eerste verdieping 

Bouwnummer Type F: 3, 5 en 7

Bouwnummer Type F2: 4

Bouwnummer Type F3: 9

Oppverlakte: 113 - 127 m2
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Het terras is 
bereikbaar via 

de schuifpui 



Torenappartementen
Type N
Bouwnummer Type N: 50, 63 en 76                

Bouwnummer Type N1: 37

Oppervlakte: 124 m2

Plattegronden

Torenappartementen
Type R
Bouwnummer Type R: 82, 86, 94 en 98

Bouwnummer Type R1: 65 en 78

Bouwnummer Type R2: 52

Oppervlakte: 94 - 102 m2
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Torenappartementen
Type G
Bouwnummer Type G1: 53

Oppverlakte: 89 m2

Plattegronden

Torenappartementen
Type P
Bouwnummer Type P: 84, 88, 92, 96, 100, 104 en 108

Bouwnummer Type P1: 80

Oppverlakte: 98 - 106 m2
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Betaalbare Koopwoningen Zaanstad is een 
BV waarvan alle aandelen in eigendom zijn 
van de gemeente Zaanstad. 

Rekenvoorbeeld BKZ Instap

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%) 

en bijkoop van delen van de woning. Doelgroep zijn 

kopers met een inkomen vanaf  €33.0000. 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.

BKZ

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. v.o.n.

€ 250.000
100%

Koopsom
€ 121.450 (70%)

Erfpacht 
€ 76.500 

Lening 
€ 52.050 (30%)

Door koper betaald
€ 121.450 (70%)

Canon
min. 3,1% (€ 2372) P/JR

6 tranches € 8.675 
(voor afname tranche moet 
inkomen ca. € 2.000 stijgen)

Erfpachtwaarde
€ 173.500 (ca. 70%)

Grond
€ 76.500 (ca. 30%)
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contact

Kuijs Reinder Kakes

Westzijde 340

1506 GK Zaandam

Tel. (075) 612 64 00

zaandam@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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