
WONEN AAN DE
Lingerzijde 36 /  EDAM



DIT APPARTEMENT WIL JE NIET MISSEN!

HUURPRIJS

€ 1.600 P/M

Kijk snel verder! 

Van Overbeek Makelaars  |  0299 - 37 30 40  |  edamvolendam@vanoverbeek.nl |  vanoverbeek.nl



WELKOM!
Met heel veel zorg en enthousiasme hebben 

wij deze brochure voor jou samengesteld. 

Een werkwijze waar wij voor staan! 




Wil je meer weten over deze woning? Plan 

dan een bezichtiging in. Dan vertel ik je 

gelijk meer over de buurt en de omgeving!

Joris Westerneng

0299 - 37 30 40

edamvolendam@vanoverbeek.nl

verkoop aankoop

9,0 9,1
Gemiddelde op basis van reviews Gemiddelde op basis van reviews

Like ons en mis niks

Op Facebook houden wij je op de hoogte 
van ons nieuwe aanbod, nieuws en acties! 

Van Overbeek Makelaars  |  0299 - 37 30 40  |  edamvolendam@vanoverbeek.nl |  vanoverbeek.nl



Omschrijving

Dit monumentale pand is gelegen in het hart van het oude 
centrum en heeft een rijke historie. De woning wordt 
gemeubileerd aangeboden en is direct te betreden.




De verdieping van dit voormalige koetshuis is recent 
gerenoveerd tot een prachtig appartement. Tijdens de 
renovatie is de authentieke uitstraling bewaard gebleven 
en is de woning zeer luxe afgewerkt en voorzien van 
meerdere isolatievoorzieningen. De woning heeft een 
eigen opgang via de Pepersteeg en is gelegen aan een van 
de mooiste straten van Oud Edam.




De woning bevindt zich in het hart van het historische 
centrum en is op een steenworp afstand van winkels, 
horecagelegenheden, openbaar vervoer en scholen. Edam 
kent een bruisend sociaal en cultureel leven en er worden 
jaarlijks veel evenementen georganiseerd. De aansluiting 
met het openbaar vervoer is perfect. Het is mogelijk om 
met de auto of bus binnen 25 minuten naar het centrum 
van Amsterdam te rijden.




Indeling:

 de Pepersteeg is de eigen opgang te bereiken. Hier is 
tevens plek om uw fiets op te stallen. middels de stijlvolle, 
handgemaakte trap kunt u vervolgens de grote hal van de 
woning betreden. De woonkamer is voorzien van 
meerdere dakkapellen en lichtkoepels, zodat de woning 
lekker ruim en licht aanvoelt. In deze grote ruimte is plek 
genoeg om naar wens te spelen met de indeling. Om de 
hoek bevindt zich de grote en luxe open keuken, voorzien 
van meerdere soorten inbouwapparatuur zoals een 
koelkast, vaatwasser, oven, afzuigkap en gaspitten. De 
gehele woning is afgewerkt met een houten vloer en met 
lichte, warme kleuren. Hierbij is extra aandacht gegaan 
naar het behoud van de karakteristieke uitstraling en 
sfeer.


De twee ruime slaapkamers beschikken over een 
tweepersoons bed en voldoende kastenruimte. De 
badkamer is voorzien van een ligbad, dubbele 
wastafelmeubel en een ligbad.




Vanuit de hal is het toilet en tevens een aparte 
wasruimte met een wasmachine en droger te 
bereiken.







Bent u nieuwsgierig geworden naar deze woning? 
Bel Van Overbeek Makelaars om een bezichtiging in 
te plannen!







Bijzonderheden:

- Aanvaarding Direct;

- Gelegen in Historisch centrum;

- Huurprijs exclusief stookkosten;

- Recent gerenoveerd;

- Wonen in het oude Koetshuis;















Bel ons gerust: 0299 - 37 30 40



Kenmerken
WONEN INHOUD PERCEEL KAMERS BOUWJAAR

124 m² 430 m³ - 3 1780

Voorzieningen
Verwarming: c.v.-ketel
Isolatie: dakisolatie, 

vloerisolatie
Tuin: geen tuin
Garage: geen garage

HUURPRIJS

€ 1.600 P/M
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Plattegrond van de woning



Plattegrond van de woning



Kadastrale kaart



Locatie van de woning
& plattegrond van de omgeving

Jouw nieuwe 

thuis bevindt 

zich hier!



Beoordelingen van Funda.nl
Wat zeggen onze klanten op Funda?

9,⁰

9,⁰

9,⁰

“Joris Westerneng is een vriendelijke, rustige en 
meedenkende makelaar die het beste voor de cliënt wil. Er 
wordt direct op een prettige en correcte manier 

“Alles verliep zoals we gehoopt hadden. Het contact met 
onze makelaar was prettig en deskundig. Van Overbeek 
zeker een aanrader.”

“Prima! We zijn tevreden op een paar kleine dingen na 

is alles naar wens verlopen! Hartelijk dank voor alles”

- Een funda gebruiker | Eilandsgracht 1

- Dhr. Van Montfort | Wijkermeerstraat 16

- Mevr. Niny Rob Evenboer | Broekermeerdijk 34

Nieuwsgierig geworden?  Bel ons gerust!   |  0299 - 37 30 40



Onze dienstverlening

Ik wil mijn huis verkopen
Al ruim 50 jaar zijn wij de lokale makelaar in jouw 
buurt. Wij kennen de wijk, straat en de potentiele 
kopers. Mede hierdoor bepalen onze makelaars 
samen met jou de optimale vraagprijs en 
realiseren wij aantoonbaar het beste 
verkoopresultaat.

Ik wil een huis kopen 
Heb je een huis gezien die voldoet aan al jouw 
wensen? En overweeg je het te gaan kopen? 
Neem dan een NVM aankoopmakelaar mee. Een 
huis kopen is één van de grootste aankopen in je 
leven en dat doe je niet iedere dag. Wij wel! Het 
kopen een huis vereist deskundigheid, ervaring, 
een realistische blik en onafhankelijk advies. 
Neem daarom ons als aankoopmakelaar mee!

Sneller verkocht dan de gemiddelde verkooptijd 

Kleiner verschil tussen koopsom en de vraagprijs  dan 

de gemiddelde verkoop

Optimale presentatie van je woning

Eén vaste makelaar

Een persoonlijke aanpak

Wij behartigen alleen jouw belang

Inventarisatie van jouw woonwensen

Vind je ideale huis nog voor het op Funda staat

Wij staan je bij met advies en behoeden je voor de 

eventuele valkuilen
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Van Overbeek Makelaars

Een schat aan ervaring

Meer dan 50 jaar ervaring in vastgoed met VIER vestigingen, 

hét kruispunt voor vraag en aanbod

Actief in Noord-Holland

Uw specialist in lokaal en regionaal onroerend goed

Lid van de NVM

Deskundige, ervaren en gecertificeerde professionals

Expert in verkoop, aankoop en taxaties

Goed bereikbaar en gratis parkeren

Altijd één aanspreekpunt

Een persoonlijke aanpak

Purmerend

0299 - 42 88 98

purmerend@vanoverbeek.nl




Gorslaan 12

1441 RG  Purmerend 

Edam-Volendam


 0299 - 37 30 40


edamvolendam@vanoverbeek.nl




Kleine Kerkstraat 4

1135 AT Edam 

Hoorn

0229 - 27 17 77

hoorn@vanoverbeek.nl




Lepelaar 3

1628 CZ Hoorn

West-Friesland


 0228 - 521052


westfriesland@vanoverbeek.nl




Hoofdstraat 215

1611 AE Bovenkarspel

Kennismakingsgesprek aanvragen? 
Wij komen graag langs voor een GRATIS waardebepaling.
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Weten wat je kunt lenen? 
Kies dan voor De Hypotheekshop

De Hypotheekshop is volledig onafhankelijk, geeft ongekleurd advies en 
een duidelijk antwoord op elke financiële vraag. De Hypotheekshop-
adviseur vergelijkt voor jou hypotheken, rentetarieven en voorwaarden 
van vrijwel alle aanbieders.




 Wil je weten welke hypotheek het beste bij jou past? Een adviseur van 
De Hypotheekshop helpt je graag! 




De Hypotheekshop-adviseur vindt dat je alleen persoonlijk financieel 
advies kunt geven als je weet wie er tegenover je zit. Maak daarom een 
afspraak. Het eerste gesprek neemt De Hypotheekshop voor zijn 
rekening. 

Duidelijk verhaal 
Compleet en onafhankelijk advies 
Het beste advies voor jouw persoonlijke situatie 
Vrijblijvend kennismaken

Verzekerd van optimaal woongenot!
Een huis kopen is geen kleinigheid. Verzekeringen en een hypotheek zijn 
zaken die gaan over persoonlijke en financiële zekerheid. Dan is het 
goed te weten dat AVéWé Groep alle oplossingen in huis heeft. AVéWé 
Groep is dé verzekeringsadviseur in jouw regio. Verzekeringen 
vergelijken doen zij dagelijks. Bij iedere vergelijking kijken zij naar de 
prijs én naar de polisvoorwaarden. Dat is hun vak! Een goede 
verzekering heeft: 

De juiste dekking 
Goede voorwaarde 
De gunstigste premie

De kracht van AVéWé Groep is de persoonlijke benadering. 

Weten of je goed verzekerd bent? Doe dan de gratis verzekeringscheck. 

Bel 0299-775555. Natuurlijk ben je ook welkom aan de Gorslaan.
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Hoorn

0229 - 27 17 77

hoorn@vanoverbeek.nl




Lepelaar 3

1628 CZ Hoorn

Hypotheekshop Purmerend 

Hoogstraat 37

1441 BB Purmerend




0299 43 67 64 

Purmerend528@hypotheekshop.nl

AVéWé Groep

Gorslaan 12

1441 RG Purmerend




0299 - 77 55 55

info@avewe.nl



De door ons verstrekte informatie is vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle door ons 
verstrekte gegevens zijn met zorg samengesteld en gebaseerd op verkregen informatie. Ter zake de juistheid 
hiervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Alle verstrekte informatie moet worden 
beschouwd als uitnodiging tot het doen van een bieding, bezichtiging of het starten van een onderhandeling. 

Op al onze werkzaamheden zijn de voorwaarden van de NVM van toepassing.
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0299 - 37 30 40 edamvolendam@vanoverbeek.nl

Ook je huis verkopen?
Wij komen graag naar je toe voor een gratis waardebepaling. Als jij zorgt 

voor de koffie nemen wij wat lekkers mee. Bel of mail ons voor meer 
informatie.


