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Rietvelden

Noord

Dit is de kans 
om vandaag je 

woning van morgen 
te kopen.



Naast de perfecte 
bereikbaarheid en de 
hoeveelheid voorzieningen 
in de directe omgeving, 
is Wormerveer 
een rustige plek 
om te wonen. 
Het ligt in een 
van de mooiste 
gebieden van 
Nederland; de Zaanstreek 
met zijn rijke historie, typisch 
Hollandse vergezichten 
en talrijke wateren.

Rietvelden kenmerkt zich door veel water en veel groen. De nieuwbouw ligt in Wormerveer-Noord, 

dichtbij uitvalswegen en diverse voorzieningen. De woningen komen hier uitstekend tot hun recht: 

er zijn speelse bruggen, statige bomen en groene hofjes rondom de nieuwbouw. Ook de speelplaats 

voor de jongste bewoners krijgt een mooi beschutte plek. 

Om de hoek
Winkels en andere voorzieningen zijn gemakkelijk 

vanuit Rietvelden te bereiken. Het Marktplein in 

Wormerveer (winkelcentrum) is zowel met de auto, fiets 

als lopend goed bereikbaar. Het dorp Wormerveer 

ligt tussen Krommenie en Wormer in. Ook in deze 

steden vindt u diverse winkels en voorzieningen. 

Bovendien woont u dichtbij Amsterdam en de kust 

(Egmond, Bergen, Castricum). 

Watersport 
Ook voor waterliefhebbers en watersporters is 

Wormerveer een perfecte plek om te wonen. De Poel, 

Het Zwet en het Alkmaardermeer liggen op korte 

vaarafstanden van dit dorp. 

Rietvelden Noord
Rietvelden Noord bestaat uit 20 luxe appartementen 

in een ruime en groene omgeving. De appartementen 

hebben een mooie tuin en een ruim balkon of  een 

heerlijk dakterras. Rondom de woningen worden 

hofjes aangelegd waar buurtbewoners op een 

ontspannen manier elkaar kunnen ontmoeten.

Wonen in een 
groene omgeving
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Het zijn ruime 
woningen met 
grote ramen 



Luxe appartementen 
De luxe appartementen voldoen aan de allergrootste 

woonwensen. Het zijn ruime woningen met grote 

ramen waardoor het lichte en plezierige woningen 

zijn. De woonkamer heeft een open keuken en via 

de schuifpui is de tuin of  het balkon bereikbaar. 

Het appartementenblok bestaat uit vier lagen en is 

voorzien van een lift. De woningen op de begane 

grond hebben een royale tuin, de woningen op de 

eerste en tweede verdieping een ruim balkon.  

Dorps karakter
Rietvelden Noord heeft een dorps karakter, is 

ruim opgezet en er is veel ruimte voor groen, 

water en wandelpaden. Centraal in het plan komt 

een plantsoen en een speelvoorziening voor de 

allerkleinsten.

Royaal wonen
De woningen beschikken over 3 tot 4 kamers met 

een woonoppervlakte variërend van 96m² t/m 130m².

Royaal wonen in een groene omgeving.

- Luxe Keller keuken

- Luxe sanitair

- Vloerverwarming

- Zonwering buiten

Rietvelden Noord is ideaal 
voor mensen die van rust, 
groen en ruimte houden. 
Toch zijn alle voorzieningen 
hier binnen handbereik.

20 Royaal 
opgezette 
appartementen 
in een ruime 
en groene 
omgeving.

Rietvelden Noord

20 Royaal opgezette appartementen in een ruime en groene omgeving. Rondom de woningen zijn hofjes 

aangelegd waar buurtbewoners elkaar op een ontspannen manier kunnen ontmoeten. Het centrale 

marktplein van Wormerveer ligt op loopafstand. 
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Type 1
1e verdieping
Bouwnr. 3 en 13 

Oppverlakte: 96 m2

Plattegronden

Type 1
Begane grond
Bouwnr. 1 

Oppverlakte: 96 m2
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Plattegronden

Type 1
2e verdieping
Bouwnr. 6 

Oppverlakte: 96 m2

Type 2
Begane grond
Bouwnr. 12 

Oppverlakte: 130 m2
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Type 3
1e verdieping
Bouwnr. 15 

Oppverlakte: 108 m2

Plattegronden bkz | rietvelden noord 013



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

Provincialeweg 1

1561 KK Krommenie

Tel. (075) 642 60 10

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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