
D E  B A N K I E R
Z A A N D A M

Top wonen in het centrum van Zaandam





De Bankier. Toekomst met een bijzonder verleden.

Waar eerst verzet heerste, volgt nu de overgave. Je overgeven, 

nee, sterker nog, ondergedompeld worden in het bruisende 

centrum van Zaandam. Genieten. Waar watervallen, terrasjes en 

kleurige gevels de nieuwe levendigheid uitstralen. Verse broodjes, 

specialiteiten en delicatessen op elke hoek. Het verbond tussen 

culinair en cultuur, van sport en spel, gemak en prikkels. Eén stap 

verwijderd van jouw huisdeur. Van thuis. Waar jij tot rust komt en 

geniet van het leven.

Op een historische plek aan de kop van de Westzijde worden twaalf 

schitterende appartementen gerealiseerd. 

“Kopen is beter dan huren.
                                De Bankier.”

De voormalige koopjesmarkt Big Bazar wordt getransformeerd 

naar een appartementencomplex, dat naadloos aansluit bij de 

nieuwe uitstraling van het Stadshart. Authenticiteit en respect 

voor het verleden worden vrij vertaald naar moderne materialen 
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en duurzame technieken. De begane grond wordt bestemd 

voor winkelruimte. De twee bovenverdiepingen plus een extra 

woonlaag bieden de ruimte aan 12 koopappartementen, elk met 

één slaapkamer, gescheiden badkamer en toilet. De keukens zijn 

niet aangebracht, uiteraard worden de installaties voorzien.

De gebruiksoppervlakken variëren van circa 49 tot bijna 87 vierkante 

meter. Elk appartement krijgt vloerverwarming als hoofdverwar-

ming, eventueel per vertrek regelbaar. Bij de appartementen op de 

1e en 2e verdieping leiden openslaande deuren in de woonkamers 

naar Franse balkons. Hierdoor valt gevel hoog daglicht binnen.

Op de bovenste (3e) etage zijn alle woningen voorzien van 

tenminste één dakkapel. Het spreekt voor zich dat alle kozijnen 

en ramen conform de huidige eisen van duurzaamheid en 

veiligheid worden opgeleverd. Het dubbel glas is HR++. Wanden, 

plafonds en vloeren worden met afwerking maar zonder decoratie 

opgeleverd. Badkamer en toilet worden ieder geheel betegeld 

en voorzien van sanitair. Hiervoor zijn vaste stelposten in de 

koopsommen opgenomen voor het geval de koper af wil wijken 

van de standaardoplevering.
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De vloerverwarming en warmwatervoorziening krijgen aanvoer 

vanuit een eigen HR-ketel. Deze wordt opgesteld in de eigen 

technische ruimte annex berging. Het grootste appartement (87 

m2) heeft aangrenzend aan de slaapkamer een extra onbenoemde 

ruimte, ideaal voor een walk-in-closet.

De woningen zijn bereikbaar via een galerijenstelsel, gecentreerd 

rond de begroeide patio op de eerste verdieping. Het trappenhuis 

ligt aan de achterzijde, te bereiken via een voor- en zij-entree.

Elk appartement krijgt een aparte berging, op de begane grond 

wordt een gezamenlijke fietsenberging plus containerruimte 

gerealiseerd.

Omgeving

De Westzijde ligt in het centrale Stadshart van Zaandam. Pal 

aan de gezellige winkelstraat, waar zich een steeds gevarieerder 

winkel- en horeca-aanbod aftekent. De laatste jaren is het 

centrum getransformeerd naar een ideale woonplek voor 

starters op de woningmarkt. Jonge mensen tillen hier hun een- 

of tweepersoonshuishoudens naar een nieuw level, gelijke tred 
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houdend met hun klim op de maatschappelijke ladder. Zij lopen 

in een paar minuten naar het NS station, waar Zaandam als 

Intercity-knooppunt directe doorgang geeft naar Amsterdam, 

Hoorn en Alkmaar, maar stappen net zo gemakkelijk op de 

fiets. Woonwerkverkeer is binnen de Metropoolregio namelijk 

uitstekend geregeld. Ook het streekvervoer is ingericht op een 

grote bereikbaarheid, de bus stopt praktisch voor de deur.

Hoe je ook van je bestemming weer thuis komt, je passeert altijd 

winkels voor je dagelijkse boodschappen. Een luxe Albert Heijn 

naast het station, de Dirk van de Broek iets verderop in de Westzijde 

en volop verswinkels van allerhande in- en uitheemse signatuur. Het 

stadshart, met het nabij gelegen horecaplein voorziet daarnaast 

in een rijk geschakeerd netwerk van restaurants, eetcafé’s en 

andere uitgaansgelegenheden. De bioscoop ligt op een paar 

wandelminuten, net als het theater, filmhuis en poppodium. 

Geweldig toch om dit allemaal zo vlak om de deur te hebben!

Groen in de stad

Aan de achterzijde van het gebouw wordt op de eerste verdieping 

een mossedum gecreëerd, de galerij met appartementenentrees 
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en slaapkamers kijken hierover uit. Ook in een stedelijke omgeving 

is groen belangrijk. De beplanting, in dit geval met mos en 

vetplanten, reguleert regenwater en koelt het oppervlak als een 

natuurlijke airco.

De Bankier, ode aan Zaanse held

De Bankier staat waar ooit het huis stond van Walraven (Wally) van 

Hall, postuum bekend geworden als ‘de bankier van het verzet’. 

Zijn levensverhaal is in vele boeken opgetekend en een aantal 

jaren geleden verfilmd. Acteur Barry Atsma gaf gestalte aan de 

lang onbekend gebleven broer van de latere burgemeester van 

Amsterdam Gijs van Hall.

De woning aan de Westzijde 42 speelde gedurende de oorlog 

een spilfunctie in het stille verzet tegen de Duitse bezetter. Hier 

werd vergaderd en werden plannen gesmeed om het verzet te 

financieren. Het grote huis fungeerde ook als verstopplek van 

wapens, waardepapieren en documenten. Drie maanden voor 

het einde van de oorlog werd Walraven van Hall opgepakt en 

gefusilleerd. Zijn gezin bleef achter.
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Opnamen in de oorspronkelijke woning van de verzetsheld konden 

helaas niet worden gemaakt, deze is in de jaren zestig gesloopt. 

Appartementengebouw De Bankier is een ode aan de held van het 

stille verzet.

De Bankier geeft naam aan de plaats waar voorheen de ban-

kier van het verzet, Walraven van Hall, met zijn gezin woonde. 

Dit herenhuis, met grote tuin aan de Zaan, werd gesloopt om 

plaats te maken voor het bedrijfs- en winkelpand van de Zaan-

landse Schoenhandel.

Deze onderneming in schoenen en rotan meubelen, met 

meerdere vestigingen in Noord-Holland, ging begin jaren ne-

gentig ten onder. Koopjesmarkt Big Bazar opende een ves-

tiging met dubbele winkellaag in het pand. Tegelijk met de 

transformatie naar woongebouw wordt de gevel geïnspireerd 

op de rijke geschiedenis van de Westzijde.
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Eerste Verdieping 72,9 m2 gbo
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Inleiding
Dit appartement op de eerste etage ligt met de voorzijde aan de Westzijde. Openslaande 
deuren in de woonkamer leiden naar een Frans balkon. Hierdoor valt gevelhoog daglicht 
binnen. Het spreekt voor zich dat alle kozijnen en ramen conform de huidige eisen van 
duurzaamheid en veiligheid worden opgeleverd. Het dubbel glas is HR++. Wanden, 
plafonds en vloeren worden met afwerking maar zonder decoratie opgeleverd. Als 
hoofdverwarming wordt vloerverwarming aangelegd, eventueel per vertrek regelbaar. 
Badkamer en toilet worden ieder geheel betegeld en voorzien van sanitair. Hiervoor zijn 
vaste stelposten in de koopsommen opgenomen voor het geval de koper af wil wijken van 
de standaardoplevering. De keuken is niet aangebracht, uiteraard worden de installaties 
voorzien. De vloerverwarming en warmwatervoorziening krijgen aanvoer vanuit een eigen 
HR-ketel. Deze wordt opgesteld in de eigen technische ruimte annex berging. 

De woning is bereikbaar via een galerijenstelsel, gecentreerd rond de patio. Het trappenhuis 
ligt aan de achterzijde, te bereiken via een voor- en zij-entree. De separate berging 
bevindt zich op de eerste etage, tevens wordt er een gezamenlijke fietsenberging plus 
containerruimte gerealiseerd op de begane grond.

Indeling
Begane grond: hoofdentree via zijkant of voorkant. Toegang naar berging. Centrale hal met 
liftinstallatie en trappenhuis. Eerste etage: galerij met begroeide binnentuin (mossedum). 
entree appartement. Hal. Slaapkamer met toegang tot geheel betegelde badkamer met 
douche en wastafel. Met vier treden verdiepte hal. Toilet met fontein en wandcloset. 
Technische ruimte met opstelling CV-installatie en aansluitingen wasmachine en -droger. 
Meterkast. Woonkamer met aan twee zijden daglichtinval, voor met dubbele naar binnen 
openslaande deuren met Frans balkon. Keuken is niet voorzien. Het leidingwerk wel.

K O O P S O M :
€265.000,- v.o.n.
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Eerste Verdieping 58,3 m2 gbo

K O O P S O M :
€239.500,- v.o.n.

Inleiding
Dit appartement op de eerste etage ligt met de voorzijde aan de Westzijde. Openslaande 
deuren in de woonkamer leiden naar een Frans balkon. Hierdoor valt gevelhoog daglicht 
binnen. Het spreekt voor zich dat alle kozijnen en ramen conform de huidige eisen van 
duurzaamheid en veiligheid worden opgeleverd. Het dubbel glas is HR++. Wanden, 
plafonds en vloeren worden met afwerking maar zonder decoratie opgeleverd. Als 
hoofdverwarming wordt vloerverwarming aangelegd, eventueel per vertrek regelbaar. 
Badkamer en toilet worden ieder geheel betegeld en voorzien van sanitair. Hiervoor zijn 
vaste stelposten in de koopsommen opgenomen voor het geval de koper af wil wijken van 
de standaardoplevering. De keuken is niet aangebracht, uiteraard worden de installaties 
voorzien. De vloerverwarming en warmwatervoorziening krijgen aanvoer vanuit een eigen 
HR-ketel. Deze wordt opgesteld in de eigen technische ruimte annex berging. 

De woning is bereikbaar via een galerijenstelsel, gecentreerd rond de patio. Het trappenhuis 
ligt aan de achterzijde, te bereiken via een hoofd- en zij-entree. De separate berging bevindt 
zich op de eerste etage, op de begane grond wordt een gezamenlijke fietsenberging plus 
containerruimte gerealiseerd.

Indeling
Begane grond: hoofdentree via zijkant of voorkant. Centrale hal met liftinstallatie en 
trappenhuis. Eerste etage: gezamenlijke ruimte met separate berging. Galerij met begroeide 
binnentuin (mossedum). Entree appartement. Hal. Slaapkamer. Meterkast. Met vier treden 
verdiepte hal. Geheel betegelde badkamer met douche en wastafel. Toilet met fontein en 
wandcloset. Woonkamer met dubbele naar binnen openslaande deuren met Frans balkon. 
Keuken is niet voorzien. Het leidingwerk wel. Technische ruimte met opstelling CV-installatie 
en aansluitingen wasmachine en -droger.
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A P PA R T E M E N T  4
Eerste Verdieping 59,8 m2 gbo

K O O P S O M :
€239.500,- v.o.n.

Inleiding
Dit appartement op de eerste etage ligt met de voorzijde aan de Westzijde. Openslaande 
deuren in de woonkamer leiden naar een Frans balkon. Hierdoor valt gevelhoog daglicht 
binnen. Het spreekt voor zich dat alle kozijnen en ramen conform de huidige eisen van 
duurzaamheid en veiligheid worden opgeleverd. Het dubbel glas is HR++. Wanden, plafonds 
en vloeren worden met afwerking maar zonder decoratie opgeleverd. Als hoofdverwarming 
wordt vloerverwarming aangelegd, eventueel per vertrek regelbaar. Badkamer en toilet 
worden ieder geheel betegeld en voorzien van sanitair. Hiervoor zijn vaste stelposten in de 
koopsommen opgenomen voor het geval de koper af wil wijken van de standaardoplevering. 
De keuken is niet aangebracht, uiteraard worden de installaties voorzien. De vloerverwarming 
en warmwatervoorziening krijgen aanvoer vanuit een eigen HR-ketel. Deze wordt opgesteld 
in de eigen technische ruimte annex berging.

De woning is bereikbaar via een galerijenstelsel, gecentreerd rond de patio. Het trappenhuis 
ligt aan de achterzijde, hoofdentree via zijkant of voorkant. De separate berging bevindt 
zich op de eerste etage, op de begane grond wordt een gezamenlijke fietsenberging plus 
containerruimte gerealiseerd.

Indeling
Begane grond: hoofdentree via zijkant of voorkant. Centrale hal met liftinstallatie en 
trappenhuis. Eerste etage: gezamenlijke ruimte met separate berging. Galerij met begroeide 
binnentuin (mossedum). Entree appartement. Hal. Slaapkamer. Meterkast. Met vier treden 
verdiepte hal. Geheel betegelde badkamer met douche en wastafel. Toilet met fontein en 
wandcloset. Woonkamer met dubbele naar binnen openslaande deuren met Frans balkon.  
Keuken is niet voorzien. Het leidingwerk wel. Technische ruimte met opstelling CV-installatie 
en aansluitingen wasmachine en -droger.
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A P PA R T E M E N T  5
Eerste Verdieping 86,7 m2 gbo

K O O P S O M :
€299.000,- v.o.n.

Inleiding
Dit appartement op de eerste etage is de grootste in het complex en ligt met de voorzijde 
aan de Westzijde. Openslaande deuren in de woonkamer leiden naar een Frans balkon. 
Hierdoor valt gevelhoog daglicht binnen. Het spreekt voor zich dat alle kozijnen en ramen 
conform de huidige eisen van duurzaamheid en veiligheid worden opgeleverd. Het dubbel 
glas is HR++. Wanden, plafonds en vloeren worden met afwerking maar zonder decoratie 
opgeleverd. Als hoofdverwarming wordt vloerverwarming aangelegd, eventueel per vertrek 
regelbaar. Badkamer en toilet worden ieder geheel betegeld en voorzien van sanitair. 
Hiervoor zijn vaste stelposten in de koopsommen opgenomen voor het geval de koper af 
wil wijken van de standaardoplevering. De keuken is niet aangebracht, uiteraard worden de 
installaties voorzien. De vloerverwarming en warmwatervoorziening krijgen aanvoer vanuit 
een eigen HR-ketel. Deze wordt opgesteld in de eigen technische ruimte annex berging. 

De woning is bereikbaar via een galerijenstelsel, gecentreerd rond de patio. Het trappenhuis 
ligt aan de achterzijde, hoofdentree via zijkant of voorkant. De separate berging bevindt 
zich op de eerste etage, op de begane grond wordt een gezamenlijke fietsenberging plus 
containerruimte gerealiseerd. 

Indeling
Begane grond: hoofdentree via zijkant of voorkant. Centrale hal met liftinstallatie en 
trappenhuis. Eerste etage: gezamenlijke ruimte met separate berging. Galerij met 
begroeide binnentuin (mossedum). Entree appartement. Hal. Slaapkamer met toegang tot 
extra onbenoemde ruimte (mogelijke walk-in-closet) met toegang tot geheel betegelde 
badkamer met douche en wastafel. Met vier treden verdiepte hal. Toilet met fontein en 
wandcloset. Meterkast. Woonkamer met aan twee zijden daglichtinval, voor met dubbele 
naar binnen openslaande deuren met Frans balkon, leidingwerk voor kook- en watereiland 
voorzien. Technische ruimte met opstelling CV-installatie en aansluitingen wasmachine en 
-droger.
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A P PA R T E M E N T  6
Tweede Verdieping 54,8 m2 gbo

K O O P S O M :
€229.500,- v.o.n.

Inleiding
Dit appartement op de tweede etage ligt met de voorzijde aan de Westzijde. Openslaande 
deuren in de woonkamer leiden naar een Frans balkon. Hierdoor valt gevelhoog daglicht 
binnen. Het spreekt voor zich dat alle kozijnen en ramen conform de huidige eisen van 
duurzaamheid en veiligheid worden opgeleverd. Het dubbel glas is HR++. Wanden, 
plafonds en vloeren worden met afwerking maar zonder decoratie opgeleverd. Als 
hoofdverwarming wordt vloerverwarming aangelegd, eventueel per vertrek regelbaar. 
Badkamer en toilet worden ieder geheel betegeld en voorzien van sanitair. Hiervoor zijn 
vaste stelposten in de koopsommen opgenomen voor het geval de koper af wil wijken van 
de standaardoplevering. De keuken is niet aangebracht, uiteraard worden de installaties 
voorzien. De vloerverwarming en warmwatervoorziening krijgen aanvoer vanuit een eigen 
HR-ketel. Deze wordt opgesteld in de eigen technische ruimte annex berging. 

De woning is bereikbaar via een galerijenstelsel, gecentreerd rond de vide boven de patio. 
Het trappenhuis ligt aan de achterzijde, hoofdentree via zijkant of voorkant. De separate 
berging bevindt zich op de eerste etage, op de begane grond wordt een gezamenlijke 
fietsenberging plus containerruimte gerealiseerd.

Indeling
Begane grond: hoofdentree via zijkant of voorkant. Toegang naar berging op de eerste 
etage. Centrale hal met liftinstallatie en trappenhuis. Entree appartement. Hal. Slaapkamer 
met toegang tot geheel betegelde badkamer met douche en wastafel. Toilet met fontein 
en wandcloset. Meterkast. Woonkamer met aan twee zijden daglichtinval, voor met dubbele 
naar binnen openslaande deuren met Frans balkon. Keuken is niet voorzien. Het leidingwerk 
wel. Technische ruimte met opstelling CV-installatie en aansluitingen wasmachine en -droger.  
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Tweede Verdieping 58,3 m2 gbo

K O O P S O M :
€239.500,- v.o.n.

Inleiding
Dit appartement op de tweede etage ligt met de voorzijde aan de Westzijde. Openslaande 
deuren in de woonkamer leiden naar een Frans balkon. Hierdoor valt gevelhoog daglicht 
binnen. Het spreekt voor zich dat alle kozijnen en ramen conform de huidige eisen van 
duurzaamheid en veiligheid worden opgeleverd. Het dubbel glas is HR++. Wanden, plafonds 
en vloeren worden met afwerking maar zonder decoratie opgeleverd. Als hoofdverwarming 
wordt vloerverwarming aangelegd, eventueel per vertrek regelbaar. Badkamer en toilet 
worden ieder geheel betegeld en voorzien van sanitair. Hiervoor zijn vaste stelposten in de 
koopsommen opgenomen voor het geval de koper af wil wijken van de standaardoplevering. 
Keuken is niet voorzien. Het leidingwerk wel. De vloerverwarming en warmwatervoorziening 
krijgen aanvoer vanuit een eigen HR-ketel. Deze wordt opgesteld in de eigen technische 
ruimte annex berging. 

De woning is bereikbaar via een galerijenstelsel, gecentreerd rond de vide boven de patio. 
Het trappenhuis ligt aan de achterzijde, hoofdentree via zijkant of voorkant. De separate 
berging bevindt zich op de eerste etage, op de begane grond wordt een gezamenlijke 
fietsenberging plus containerruimte gerealiseerd.

Indeling
Begane grond: hoofdentree via zijkant of voorkant. Centrale hal met liftinstallatie en 
trappenhuis. Eerste etage: gezamenlijke ruimte met separate berging. Tweede etage: Galerij 
met vide. Entree appartement. Hal. Slaapkamer. Meterkast. Geheel betegelde badkamer 
met douche en wastafel. Toilet met fontein en wandcloset. Woonkamer met dubbele naar 
binnen openslaande deuren met Frans balkon Keuken is niet voorzien. Het leidingwerk wel. 
Technische ruimte met opstelling CV-installatie en aansluitingen wasmachine en -droger.
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A P PA R T E M E N T  8
Tweede Verdieping 59,8 m2 gbo

K O O P S O M :
€239.500,- v.o.n.

Inleiding
Dit appartement op de tweede etage ligt met de voorzijde aan de Westzijde. Openslaande 
deuren in de woonkamer leiden naar een Frans balkon. Hierdoor valt gevelhoog daglicht 
binnen. Het spreekt voor zich dat alle kozijnen en ramen conform de huidige eisen van 
duurzaamheid en veiligheid worden opgeleverd. Het dubbel glas is HR++. Wanden, plafonds 
en vloeren worden met afwerking maar zonder decoratie opgeleverd. Als hoofdverwarming 
wordt vloerverwarming aangelegd, eventueel per vertrek regelbaar. Badkamer en toilet 
worden ieder geheel betegeld en voorzien van sanitair. Hiervoor zijn vaste stelposten in de 
koopsommen opgenomen voor het geval de koper af wil wijken van de standaardoplevering. 
Keuken is niet voorzien. Het leidingwerk wel. De vloerverwarming en warmwatervoorziening 
krijgen aanvoer vanuit een eigen HR-ketel. Deze wordt opgesteld in de eigen technische 
ruimte annex berging.

De woning is bereikbaar via een galerijenstelsel, gecentreerd rond de vide boven een patio. 
Het trappenhuis ligt aan de achterzijde, te bereiken via de zij en voor ingang. De separate 
berging bevindt zich op de eerste etage, Op de begane grond wordt een gezamenlijke 
fietsenberging plus containerruimte gerealiseerd.

Indeling
Begane grond: hoofdentree via zijkant of voorkant. Centrale hal met liftinstallatie en 
trappenhuis. Eerste etage: gezamenlijke ruimte met separate berging. Tweede etage: Galerij 
met vide. Entree appartement. Hal. Slaapkamer. Meterkast. Geheel betegelde badkamer met 
douche en wastafel. Toilet met fontein en wandcloset. Woonkamer met dubbele naar binnen 
openslaande deuren met Frans balkon. Keuken installatie afgedopt, leidingwerk voorzien. 
Technische ruimte met opstelling CV-installatie en aansluitingen wasmachine en -droger.
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A P PA R T E M E N T  9
Tweede Verdieping 67 m2 gbo

K O O P S O M :
€259.500,- v.o.n.

Inleiding
Dit appartement op de tweede etage ligt met de voorzijde aan de Westzijde. Openslaande 
deuren in de woonkamer leiden naar een Frans balkon. Hierdoor valt gevelhoog daglicht 
binnen. Extra lichtinval komt van een sfeervolle dakkapel. Het spreekt voor zich dat alle 
kozijnen en ramen conform de huidige eisen van duurzaamheid en veiligheid worden 
opgeleverd. Het dubbel glas is HR++. Wanden, plafonds en vloeren worden met afwerking 
maar zonder decoratie opgeleverd. Als hoofdverwarming wordt vloerverwarming aangelegd, 
eventueel per vertrek regelbaar. Badkamer en toilet worden ieder geheel betegeld en 
voorzien van sanitair. Hiervoor zijn vaste stelposten in de koopsommen opgenomen voor 
het geval de koper af wil wijken van de standaardoplevering. Keuken is niet voorzien. Het 
leidingwerk wel. De vloerverwarming en warmwatervoorziening krijgen aanvoer vanuit een 
eigen HR-ketel. Deze wordt opgesteld in de eigen technische ruimte annex berging. 

De woning is bereikbaar via een galerijenstelsel, gecentreerd rond de vide boven een patio. 
Het trappenhuis ligt aan de achterzijde, te bereiken via zijkant of voorkant. De separate 
berging bevindt zich op de eerste etage, in de kelder wordt een gezamenlijke fietsenberging 
plus containerruimte gerealiseerd.

Indeling
Begane grond: hoofdentree via zijkant of voorkant. Centrale hal met liftinstallatie en 
trappenhuis. Eerste etage: gezamenlijke ruimte met separate berging. Tweede etage: Galerij 
met vide. Entree appartement. Hal. Slaapkamer met toegang tot geheel betegelde badkamer 
met inloopdouche en wastafel. Meterkast. Toilet met fontein en wandcloset. Woonkamer met 
aan twee zijden daglichtinval, voor met dubbele naar binnen openslaande deuren met Frans 
balkon. Keuken installatie afgedopt, leidingwerk voor hoekopstelling voorzien. Technische 
ruimte met opstelling CV-installatie en aansluitingen wasmachine en -droger.



0 1M 2M
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A P PA R T E M E N T  1 0
Derde Verdieping 49,2 m2 gbo

K O O P S O M :
€215.000,- v.o.n.

Inleiding
Dit appartement op de derde, tevens hoogste, etage binnen De Bankier ligt met de voorzijde 
aan de Westzijde. twee dakkapellen laten het daglicht binnen. Het spreekt voor zich dat 
alle kozijnen en ramen conform de huidige eisen van duurzaamheid en veiligheid worden 
opgeleverd. Het dubbel glas is HR++. Wanden, plafonds en vloeren worden met afwerking 
maar zonder decoratie opgeleverd. Als hoofdverwarming wordt vloerverwarming aangelegd, 
eventueel per vertrek regelbaar. Badkamer en toilet worden ieder geheel betegeld en 
voorzien van sanitair. Hiervoor zijn vaste stelposten in de koopsommen opgenomen voor 
het geval de koper af wil wijken van de standaardoplevering. Keuken is niet voorzien. Het 
leidingwerk wel. De vloerverwarming en warmwatervoorziening krijgen aanvoer vanuit een 
eigen HR-ketel. Deze wordt opgesteld in de eigen technische ruimte annex berging. 

De woning is bereikbaar via een galerijenstelsel, gecentreerd rond de patio met vide. Het 
trappenhuis ligt aan de achterzijde, te bereiken via zijkant of voorkant. De separate berging 
bevindt zich op de eerste etage. Op de begane grond wordt een gezamenlijke fietsenberging 
plus containerruimte gerealiseerd.

Indeling
Begane grond: hoofdentree via zijkant of voorkant. Centrale hal met liftinstallatie en 
trappenhuis. Eerste etage: gezamenlijke ruimte met separate berging. Derde etage: Galerij 
met vide. Entree appartement. Hal. Slaapkamer met toegang tot geheel betegelde badkamer 
met inloopdouche en wastafel. Meterkast. Toilet met fontein en wandcloset. Woonkamer 
met aan twee zijden daglichtinval middels dakkapellen met manshoge raampartijen. Keuken 
installatie afgedopt, leidingwerk voor hoekopstelling voorzien. Technische ruimte met 
opstelling CV-installatie en aansluitingen wasmachine en -droger. 
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A P PA R T E M E N T  1 1
Derde Verdieping 56,6 m2 gbo

K O O P S O M :
€239.500,- v.o.n.

Inleiding
Dit appartement op de derde, tevens hoogste, etage binnen De Bankier ligt met de 
voorzijde aan de Westzijde. Manshoge ramen en een sfeervolle dakkapel laten het daglicht 
binnen. Het spreekt voor zich dat alle kozijnen en ramen conform de huidige eisen van 
duurzaamheid en veiligheid worden opgeleverd. Het dubbel glas is HR++. Wanden, plafonds 
en vloeren worden met afwerking maar zonder decoratie opgeleverd. Als hoofdverwarming 
wordt vloerverwarming aangelegd, eventueel per vertrek regelbaar. Badkamer en toilet 
worden ieder geheel betegeld en voorzien van sanitair. Hiervoor zijn vaste stelposten in de 
koopsommen opgenomen voor het geval de koper af wil wijken van de standaardoplevering. 
Keuken is niet voorzien. Het leidingwerk wel. De vloerverwarming en warmwatervoorziening 
krijgen aanvoer vanuit een eigen HR-ketel. Deze wordt opgesteld in de eigen technische 
ruimte annex berging. 

De woning is bereikbaar via een galerijenstelsel, gecentreerd rond de patio met vide. 
Het trappenhuis ligt aan de achterzijde, te bereiken via zijkant of voorkant. De separate 
berging bevindt zich op de eerste etage. Op de begane grond wordt een gezamenlijke 
fietsenberging plus containerruimte gerealiseerd. 

Indeling
Begane grond: hoofdentree via zijkant of voorkant. Centrale hal met liftinstallatie en
trappenhuis. Eerste etage: gezamenlijke ruimte met separate berging. Derde etage: galerij 
met vide. Entree appartement. Hal. Slaapkamer. Meterkast. Badkamer met inloopdouche 
en wastafel. Toilet met fontein en wandcloset. Woonkamer met dakkapel en manshoge 
raampartij Keuken installatie afgedopt, leidingwerk voor hoekopstelling voorzien. Technische 
ruimte met opstelling CV-installatie en aansluitingen wasmachine en -droger.
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A P PA R T E M E N T  1 2
Derde Verdieping 58,1 m2 gbo

K O O P S O M :
€239.500,- v.o.n.

Inleiding
Dit appartement op de derde, tevens hoogste, etage binnen De Bankier ligt met de 
voorzijde aan de Westzijde. Manshoge ramen en een sfeervolle dakkapel laten het daglicht 
binnen. Het spreekt voor zich dat alle kozijnen en ramen conform de huidige eisen van 
duurzaamheid en veiligheid worden opgeleverd. Het dubbel glas is HR++. Wanden, plafonds 
en vloeren worden met afwerking maar zonder decoratie opgeleverd. Als hoofdverwarming 
wordt vloerverwarming aangelegd, eventueel per vertrek regelbaar. Badkamer en toilet 
worden ieder geheel betegeld en voorzien van sanitair. Hiervoor zijn vaste stelposten in de 
koopsommen opgenomen voor het geval de koper af wil wijken van de standaardoplevering. 
Keuken is niet voorzien. Het leidingwerk wel. De vloerverwarming en warmwatervoorziening 
krijgen aanvoer vanuit een eigen HR-ketel. Deze wordt opgesteld in de eigen technische 
ruimte annex berging. 

De woning is bereikbaar via een galerijenstelsel, gecentreerd rond de patio met vide. 
Het trappenhuis ligt aan de achterzijde, te bereiken via zijkant of voorkant. De separate 
berging bevindt zich op de eerste etage. Op de begane grond wordt een gezamenlijke 
fietsenberging plus containerruimte gerealiseerd.

Indeling
Begane grond: hoofdentree via zijkant of voorkant. Centrale hal met liftinstallatie en 
trappenhuis. Eerste etage: gezamenlijke ruimte met separate berging. Derde etage: 
galerij met vide. Entree appartement. Hal. Slaapkamer. Meterkast. Badkamer met douche 
en wastafel. Toilet met fontein en wandcloset. Woonkamer met dakkapel en manshoge 
raampartij. Keuken installatie afgedopt, leidingwerk voor hoekopstelling voorzien. 
Technische ruimte met opstelling CV-installatie en aansluitingen wasmachine en -droger.
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A P PA R T E M E N T  1 3
Derde Verdieping 60,9 m2 gbo

K O O P S O M :
€249.500,- v.o.n.

Inleiding
Dit appartement op de derde etage ligt met de voorzijde aan de Westzijde. Sfeervol dakkapel 
laat het daglicht binnen. Het spreekt voor zich dat alle kozijnen en ramen conform de 
huidige eisen van duurzaamheid en veiligheid worden opgeleverd. Het dubbel glas is HR++. 
Wanden, plafonds en vloeren worden met afwerking maar zonder decoratie opgeleverd. 
Als hoofdverwarming wordt vloerverwarming aangelegd, eventueel per vertrek regelbaar.  
Badkamer en toilet worden ieder geheel betegeld en voorzien van sanitair. Hiervoor zijn 
vaste stelposten in de koopsommen opgenomen voor het geval de koper af wil wijken van 
de standaardoplevering. Keuken is niet voorzien. Het leidingwerk wel. De vloerverwarming 
en warmwatervoorziening krijgen aanvoer vanuit een eigen HR-ketel. Deze wordt opgesteld 
in de eigen technische ruimte annex berging. 

De woning is bereikbaar via een galerijenstelsel, gecentreerd rond de vide boven een patio. 
Het trappenhuis ligt aan de achterzijde, te bereiken via zijkant of voorkant. De separate 
berging bevindt zich op de eerste etage, op de begane grond wordt een gezamenlijke 
fietsenberging plus containerruimte gerealiseerd.

Indeling
Begane grond: hoofdentree via zijkant of voorkant. Centrale hal met liftinstallatie en 
trappenhuis. Eerste etage: gezamenlijke ruimte met separate berging. Derde etage: 
Galerij met vide. Entree appartement. Hal. Slaapkamer met toegang tot geheel betegelde 
badkamer met douche en wastafel. Meterkast. Toilet met fontein en wandcloset. Woonkamer 
met twee dakkapellen. Keuken installatie afgedopt, leidingwerk voor Technische ruimte met 
opstelling CV-installatie en aansluitingen wasmachine en -droger.



I M P R E S S I E  I N PA S S I N G S T R A AT



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

van wijzigingen opgelegd door de overheid en/of nutsbedrijven. De ondernemer 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 bin-

dend, er kunnen 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- /aannemingsovereen-

komst met algemene voorwaarden en de technische omschrijving met bijbehorende verkooptekenin-

gen, deze worden vooraf aan de kopers verstrekt. De indeling op de situatietekening van het binne-

nen openbaarterrein (paden, groen, parkeerplaatsen 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 verschil-

len zijn zoals bijvoorbeeld: kleurstelling, plaats en aantal verlichtingspunten, vormgeving. Aan deze 

brochure kunt u daarom geen rechten ontlenen.



Verkoop Informatie:

www.thijssenmakelaardij.nl


