
Ontwikkel-

locatie!

Dorpsstraat 33 35+37
Uithoorn



Wij luisteren, leven mee, begrijpen en helpen.

Woonoppervlakte

260 m²
Inhoud

909 m³
Perceeloppervlakte

1151 m²

Welkom
Namens de eigenaar heten wij je van harte welkom! Heel graag laten 

we je de woning in alle rust zien. Onze makelaar(s) beantwoorden alle 

vragen en vertellen over misschien wel jouw nieuwe thuis.





Wanneer je interesse hebt om het te kopen kun je dit direct laten 

weten. Of ons bereiken via mail, app en telefoon. De contactgegevens 

staan verderop in deze brochure. Heb je nu ook al een eigen huis? We 

komen graag langs om de waarde te bepalen en te vertellen hoe ook 

jij de optimale prijs kunt krijgen.





Een hypotheek? Onze eigen AFM geaccrediteerde hypotheek adviseurs 

staan zes dagen en vier avonden per week voor je klaar!





Als dit toch niet jouw nieuwe thuis is helpen we je graag met zoeken. 

In deze markt worden veel huizen snel verkocht, zelfs nog voordat ze 

op Funda staan. Wij kennen alle huizen die te koop komen. Neem 

gerust contact op voor het maken van een afspraak voor een 

verhelderend gesprek over het kopen van een huis.





Veel plezier met kijken!





Hartelijke groet,





Team Bert van Vulpen

Vraagprijs € 790.000 k.k.



Dorpsstraat 
33

Het 3-kamer 
appartement is 
voorzien van 2 
slaapkamers, een 
badkamer en een 
dakterras.



Dorpsstraat 
33

- Woonoppervlakte: 

ca. 57 m2

- Gebouw gebonden 
buitenruimte: ca. 28 m2

- Bruto inhoud: ca. 184 m3



Dorpsstraat 
35

Dorpsstraat 35 
beschikt over een 
winkelruimte en een 
keuken op de 
begane grond.



Dorpsstraat 
35

Op de eerste 
verdieping bevindt 
zich een ruime 
woonruimte en 3 
ruime slaapkamers. 



Dorpsstraat 
37

Dorpsstraat 37 is 
tevens een 
winkelpand. Er 
beginden zich 
achter het pand 
nog eens 5 
bergingen.



Plattegrond

begane grond



Plattegrond

1e verdieping

Plattegrond

Dorpsstraat 33



Overzichtsplattegrond Kadastrale kaart



Graag stellen wij 

ons aan je voor

See below for summary in English


Bert van Vulpen is al twintig jaar een van de 

toonaangevende makelaars in de regio. 

Kernwoorden voor ons succes zijn: expertise, 

continue innovatie, grote kennis van een perfecte 

presentatie, onze marketing en onze marketing 

instelling en onze transparante, persoonlijke 

werkwijze.

De nauwe samenwerking tussen onze kantoren in Amsterdam, Amstelveen, Zaandam en


Krommenie biedt het grote voordeel van een breed netwerk. We kunnen de kopers bereiken


tussen de verschillende plaatsen waar we actief zijn. We kunnen u daarom ook helpen bij het


zoeken naar een woning buiten uw huidige woning. Daarnaast zijn wij specialisten op het


gebied van hypotheken. Onze gecertificeerde en geaccrediteerde AFM-adviseurs kunnen u alles


vertellen over al uw opties. Ze kunnen verhuizen mogelijk maken, zelfs als u een resterende


schuld heeft. Onze kantoren zijn zes dagen per week geopend. Advies over verkoop, aankopen,


hypotheken en bezichtigingen is ook mogelijk op zaterdag en 's avonds.





Bert van Vulpen has been one of the leading estate agents in the region for the last twenty 

years. Key words for our success are: expertise, continuous innovation, great knowledge of a 

perfect presentation, our marketing and our transparent, personal working method.The close 

collaboration between our offices in Amsterdam, Amstelveen, Zaandam and Krommenie offers 

the great advantage of a wide network. We can reach the buyers between the various places in 

which we operate. We can therefore also help in the search for a home outside of your current 

residence. In addition, we are specialists in the field of mortgages. Our certified and accredited 

AFM advisors can tell you everything about all of your options. They can make moving possible, 

even if you have a residual debt. Our offices are open six days a week. Advice on sales, 

purchases, mortgages and viewings are also possible on Saturdays and in the evenings.

Bert van Vulpen makelaars + hypotheken neemt u graag alles uit 

handen. Er komt nogal wat kijken bij het doen van een bod. En 

het uiteindelijk definitief kopen van een huis. Onze 

gespecialiseerde aankoopmakelaars maken net dat verschil 

tussen kijken, en kopen. Vaak geholpen door onze financiële 

specialisten.





Zij kennen de weg in hypotheken land als geen ander. Als 

toonaangevend makelaarskantoor doen we zoveel hypotheek 

adviezen, dat we ook de beste rente kunnen bieden. We kunnen 

hypotheken adviseren voor alle grote namen, maar ook voor 

kleinere vaak interessante geldgevers.





En we doen dat altijd weer op een plezierige, persoonlijke wijze. 

We nemen de tijd voor je wanneer jij dat wilt, luisteren goed 

naar wat jouw wensen zijn en geven dan een helder, logisch 

advies. In begrijpelijke taal. Zullen we gewoon kennismaken?

Benieuwd
naar de waarde
van je huis? Bel ons:020-545 10 51voor een GRATIS
waardebepalingHypotheken

en verzekeringen



Belangrijke 

informatie

ONTWIKKELLOCATIE!


Ligging: dit object is gelegen aan de gezellige Dorpsstraat in het centrum van Uithoorn, vlakbij de Amstel, waarlangs vele restaurantjes en 

winkels te vinden. Tevens zijn alle andere voorzieningen zoals supermarkt, scholen en openbaar vervoer op korte afstand te bereiken. 


Met de auto bent u in één minuut op de provinciale weg N196, via welke zowel de A2, de A4 als de A9 te bereiken zijn. De luchthaven 

Schiphol is slechts 20 minuten rijden. Er zijn tal van mogelijkheden voor recreatie in deze omgeving o.a. het Zijdelmeer en het 

Natuurgebied Uithoorn, fietsen door het nabijgelegen polderlandschap of per auto naar de Westeinder- of Vinkeveense Plassen, die beide 

op ongeveer een kwartier rijden liggen. Tevens bevinden er zich diverse sportclubs op fietsafstand van de woning. Ook de stad is niet ver 

weg: in Amstelveen bent u met de auto in een kwartier.





Dorpsstraat 35 en 37





Kenmerken


Bouwjaar: ca. 1910


Huidige functie: woon en bedrijfsruimte


- Woonoppervlakte totaal: ca. 203 m2


- Overige inpandige ruimte: ca. 8 m2


- Gebouw gebonden buitenruimte: ca. 16 m2


- Externe bergruimte (meerdere garages en bergingen): ca. 310 m2


- Bruto inhoud: ca. 725 m3





Dorpsstraat 33





Kenmerken


Bouwjaar: ca. 1959


- Woonoppervlakte: ca. 57 m2


- Overige inpandige ruimte:  0 m2


- Gebouw gebonden buitenruimte: ca. 28 m2


- Externe bergruimte: 0 m2


- Bruto inhoud: ca. 184 m3

Kopen

Je droomhuis kopen is in de drukke woningmarkt 

best lastig. Wij denken met je mee, geven je 

eerlijk advies en staan je daadkrachtig bij. 

Natuurlijk hoor jij het als eerste als er een 

interessant huis in de verkoop komt. Niet meer 

eindeloos zelf zoeken, maar snel vinden en 

kopen.

Verkopen

Jouw huis snel én voor een goede prijs verkopen, 

dat kunnen wij als geen ander dankzij onze 

persoonlijke aanpak, ruime ervaring en grote 

netwerk. Samen bedenken we een 

verkoopstrategie die goed bij jou past. Daarna 

ontzorgen wij je volledig.

Taxatie

Een taxatie geeft je snel zekerheid over de 

waarde van jouw (toekomstige) huis. Een 

hypotheek afsluiten kan niet zonder NWWI-

taxatierapport. Wat jouw reden ook is, wij helpen 

je snel met een deskundige taxatie tegen de 

aantrekkelijkste prijs in de regio.

Waardebepaling

Ben je benieuwd wat jouw huis waard is op de 

markt? Omdat je misschien wilt gaan verhuizen? 

Je kunt bij ons terecht voor een vrijblijvende 

waardebepaling van jouw huis. Één van onze 

makelaars komt daarvoor graag bij jou langs.

Hypotheken

Wil je weten wat jouw financiële ruimte is voor 

een nieuw huis? Wil je een nieuwe hypotheek of 

je oude hypotheek oversluiten? Onze 

onafhankelijke hypotheekadviseurs brengen 

samen met jou je mogelijkheden in kaart. En 

doen vervolgens al het regelwerk voor je.

Verzekeringen

Je wilt graag onbezorgd leven. We snappen dat je 

daarom je nieuwe huis én haar inwoners wilt 

beschermen. Onze onafhankelijke adviseurs 

helpen je graag met het kiezen van de juiste 

verzekeringen. Zodat je niet oververzekerd of 

onderverzekerd bent, maar precies verzekerd 

zoals jij wilt.

Meer weten? Ga naar www.bertvanvulpen.nl/diensten



Wij luisteren, leven mee, begrijpen en helpen.

AMSTERDAM AMSTELVEEN ZAANDAM KROMMENIE

Pieter Lastmanweg 2

1181 XG Amstelveen

amstelveen@bertvanvulpen.nl

Tel. 020 – 545 10 51

Deze informatie is door ons met de nodige zorg-
vuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter 

geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige 

onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel 

de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en 
oppervlakten zijn indicatief.


