
V INKENHOF
Z A A N D A M

Wonen op een top locatie





V I N K E N H O F ,
W O N E N  W A A R  H E T 

L E E F T !
De Vinkenstraat ligt pal achter de hoofdader van het Zaandamse 

stadshart, de Gedempte Gracht. Na de ingrijpende operatie om de 

binnenstad niet een, twee maar zeker tien levels verder te tillen in de 

beleving van bewoners en bezoekers, is nu de Vinkenstraat toneel van 

binnenstedelijke vernieuwing. Hier willen mensen, en dan met name 

één- en tweepersoonshuishoudens, graag wonen. Bovenop de reuring! 

Waar je alleen maar de deur uit hoeft te lopen om lekker te gaan shoppen 

of een terrasje te pakken. 's Avonds naar de bios, lekker uit eten of met 

vrienden naar het café, hier wonen geeft je die vrijheid. Alles is praktisch 

als je middenin de stad woont: boodschappen, je sociale leven, shoppen, 

sport, openbaar vervoer, en werk natuurlijk. Je stapt de deur uit en bent in 

een paar minuten op het NS station. Waar je elke vijf minuten een intercity 

kunt pakken. Binnen 12 minuten stap je uit op het Centraal Station. 

Dit kleinschalige appartementengebouw, met vijf tweekamer-

appartementen en één uitvoering met een slaapkamer méér, wordt 

opgetrokken in de stijl van de Vinkenstraat, met een knipoog naar de 

bestaande bebouwing. Voor en achter worden over drie woonlagen 

appartementen gerealiseerd, vanaf de eerste verdieping met openslaande 



deuren met Franse balkons. Heerlijk om licht en lucht naar binnen te laten!

De appartementen op de begane grond hebben ieder een eigen patio, een 

binnentuin. Het grootste appartement van 68 m2, met twee slaapkamers, 

ligt aan de achterzijde. Hier is de illusie van een schuur gecreëerd, maar 

dan met grote raamoppervlakken voor de woonkamer. De slaapkamers 

liggen aan weerszijden van de patio. Het andere appartement op de 

begane grond meet 48 m2 en heeft in de woonkamer dubbele openslaande 

deuren met een Frans balkon. De slaapkamer grenst, net als bij de buren, 

ook weer aan een eigen binnenterras.

Alle overige appartementen, variërend in woonoppervlakten van 38 tot 

50 vierkante meter, krijgen toegang tot het dakterras. Niet of nauwelijks 

zichtbaar vanaf de straat, zit je hier heerlijk in de zon of juist de luwte. 

Gezellig met elkaar of even een momentje voor jezelf. Het kan allemaal. 

Alleen de inwoners hebben toegang tot deze buitenruimte, via het 

trappenhuis.

De appartementen aan de voorzijde hebben een dubbele openslaande 

deur met Frans balkon in de woonkamer. De appartementen aan de 

achterkant hebben ook een openslaande deur met Frans balkon in de 

slaapkamer. Er zijn geen radiatoren omdat de verwarming in de vloeren 

wordt verwerkt. Dat voelt heel comfortabel, zomer en winter. Alleen in 

de badkamer is een radiator voorzien, dat is ook wel zo praktisch voor 

je handdoeken... Tegels, plavuizen en sanitair zijn smaakvol en van 

uitstekende kwaliteit. 



De keukens zijn niet aangebracht, al liggen de aansluitingen er uiteraard 

wel. Omdat dit zo'n persoonlijke keuze is, en het kookgedeelte ook bij de 

living hoort, kun je als koper zelf je eigen keuken samenstellen. Uiteraard 

wordt bij de oplevering zoveel mogelijk rekening gehouden met de keuze 

die je hebt gemaakt.  

Bij gezamenlijk bezit hoort een gedeelde verantwoordelijkheid. De nog 

op te richten Vereniging van Eigenaren zal zich buigen over onder meer 

onderhoudsplannen voor het terrein, het gebouw  aan de buitenzijde en 

de gezamenlijke ruimten binnen. Elke eigenaar brengt automatisch voor 

een bepaald deel zeggenschap maar ook een maandelijkse afdracht 

in. Zo betaalt de VvE de lopende gezamenlijke kosten en wordt meteen 

gespaard voor toekomstige klussen. 

Centraal, compact, praktisch en met alle moderne gemakken van 

nieuwbouw, zó dichtbij Amsterdam... Vind dat maar eens. Ook dit 

zijn er uiteindelijk maar zes. Meld je aan voor gerichte informatie over 

Vinkenhof en wij houden je op de hoogte wanneer de verkoop start en de 

inschrijvingstermijn sluit.



A P P A R T E M E N T  8 6 A
B E G A N E  G R O N D  V O O R Z I J D E  4 8  M 2

Begane grond:

Hoofdentree via de Vinkenstraat, postvakken aan de zijgevel, 

bellentableau met intercom. Gezamenlijke hal met installa-

tieruimte en trappenhuis.

Entree appartement:

Hal met meterkast. Woonkamer met dubbele openslaande 

deuren naar Frans balkon en voorziening open keuken. Ber-

ging met aansluitingen wasmachine en -droger. Geheel bete-

geld toilet/ badkamer met douche en wastafel. Slaapkamer 

met zicht op de eigen patio. 



A P P A R T E M E N T  8 6 B
B E G A N E  G R O N D  A C H T E R Z I J D E  6 8  M 2

Begane grond:

hoofdentree via de Vinkenstraat, postvakken aan de zijgevel, 

bellentableau met intercom. Gezamenlijke hal met installa-

tieruimte en trappenhuis.

Entree appartement:

Hal met meterkast. Gang met geheel betegeld toilet/ bad-

kamer met douche en wastafel. Slaapkamer met zicht op de 

eigen patio. 2e Slaapkamer met eveneens zicht op de patio. 

Woonkamer met grote raamoppervlakken en voorziening 

open keuken. Berging met aansluitingen wasmachine en 

-droger.



A P P A R T E M E N T  8 6 C
E E R S T E  E T A G E  A C H T E R Z I J D E  5 0  M 2

Begane grond:

Hoofdentree via de Vinkenstraat, postvakken aan de 

zijgevel, bellentableau met intercom. Gezamenlijke 

hal met installatieruimte en trappenhuis.

Eerste etage:

Entree appartement:

Woonkamer met dubbele openslaande deuren naar 

Frans balkon en voorziening open keuken. Meter-

kast. Berging met aansluitingen wasmachine en 

-droger. Geheel betegeld toilet/ badkamer met dou-

che en wastafel. Slaapkamer met openslaande deur 

naar Frans Balkon.

Gezamenlijk dakterras: toegankelijk via trappenhuis. 



Begane grond:

Hoofdentree via de Vin-

kenstraat, postvakken aan 

de zijgevel, bellentableau 

met intercom. Gezamen-

lijke hal met installatie-

ruimte en trappenhuis.

A P P A R T E M E N T  8 6 D
E E R S T E  E T A G E  V O O R Z I J D E  4 2  M 2

Eerste etage:

Entree appartement:

Entree appartement. Woonkamer met dubbele open-

slaande deuren naar Frans balkon en voorziening open 

keuken. Meterkast. Berging met aansluitingen wasma-

chine en -droger. Slaapkamer. Geheel betegeld toilet/ 

badkamer met douche en wastafel. 

Gezamenlijk dakterras: toegankelijk via trappenhuis. 



A P P A R T E M E N T  8 6 E
T W E E D E  E T A G E  A C H T E R Z I J D E  4 4  M 2

Begane grond:

Hoofdentree via de Vinkenstraat, postvakken aan de 

zijgevel, bellentableau met intercom. Gezamenlijke 

hal met installatieruimte en trappenhuis.

Tweede etage:

Entree appartement:

Woonkamer met dubbele openslaande deuren naar 

Frans balkon en voorziening open keuken. Meter-

kast. Berging met aansluitingen wasmachine en 

-droger. Geheel betegeld toilet/ badkamer met dou-

che en wastafel. Slaapkamer met openslaande deur 

naar Frans Balkon.

Gezamenlijk dakterras: toegankelijk via trappenhuis. 



Begane grond:

Hoofdentree via de Vinken-

straat, postvakken aan de zijge-

vel, bellentableau met intercom. 

Gezamenlijke hal met installa-

tieruimte en trappenhuis.

A P P A R T E M E N T  8 6 F
T W E E D E  E T A G E  V O O R Z I J D E  3 8  M 2

Tweede etage:

Entree appartement:

Woonkamer met dubbele openslaande deuren naar 

Frans balkon en voorziening open keuken. Meter-

kast. Berging met aansluitingen wasmachine en 

-droger. Slaapkamer. Geheel betegeld toilet/ badka-

mer met douche en wastafel.

Gezamenlijk dakterras: toegankelijk via trappenhuis. 



I M P R E S S I E



I M P R E S S I E





Deze brochure is met zorg samengesteld. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken 

ten aanzien van wijzigingen opgelegd door de overheid en/of nutsbedrijven. De onderne-

mer is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen waarvan 

de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan 

de waarde, kwaliteit, het uiterlijk ten aanzien en de bruikbaarheid van de woning. Deze 

wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven tot het vragen van verrekening van 

mindere of meerdere kosten. De gegevens uit deze brochure zijn niet bindend, er kun-

nen geen rechten aan ontleend worden. Daar deze brochure is gemaakt aan de hand van 

de schetsontwerpen kunnen, mede door verdere uitwerking van de tekeningen, door de 

inbreng van de constructeur en definitieve energieprestatieberekeningen, nog wijzigingen 

plaatsvinden.

Voor de juiste gegevens verwijzen wij u naar de officiële bescheiden als koop- /aanne-

mingsovereenkomst met algemene voorwaarden en de technische omschrijving met bij-

behorende verkooptekeningen, deze worden vooraf aan de kopers verstrekt. De indeling 

op de situatietekening van het binnenen openbaarterrein (paden, groen, parkeerplaat-

sen e.d.) is aangegeven aan de hand van de laatste gegevens. Wijzigingen hierop vallen 

buiten de aansprakelijkheid van de ondernemer. De opgenomen artist-impressions geeft 

een beeld van de woningen, in de uiteindelijke uitvoering kunnen er verschillen zijn zoals 

bijvoorbeeld: kleurstelling, plaats en aantal verlichtingspunten, vormgeving. Aan deze bro-

chure kunt u daarom geen rechten ontlenen.



Verkoop Informatie:

www.thijssenmakelaardij.nl


