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ALMERE

KENMERKEN
SOORT WONING:
bungalow
TYPE WONING:
hoekwoning
WOONOPPERVLAKTE:
122 m²
PERCEELOPPERVLAKTE:
194 m²
INHOUD:
459 m³
AANTAL KAMERS:
4
SLAAPKAMERS:
3

ENERGIELABEL
BOUWJAAR
TUIN
TUIN LIGGING
VERWARMING

:
:
:
:
:

GARAGE

:

A
2002
voortuin, patio/atrium
zuidwest
stadsverwarming,
houtkachel
carport, geen garage

Gelijkvloers wonen… hier kan het! Aan een
doodlopende autoluwe straat gelegen, goed
onderhouden HOEK SEMI-PATIOBUNGALOW met
PARKEERPLAATS EN CARPORT OP EIGEN TERREIN.
De bungalow is voorzien van een ruime
woonkamer, een moderne half-keuken met
toegang tot de ruime inpandige berging, 2
slaapkamers en een moderne badkamer op de
begane grond, en een ruime overloop, een 3e
slaapkamer en een riante bergkamer op de 1e
etage. Daarnaast is er een fijne patio op het
zuidwesten en zijn er maar liefst 12 zonnepanelen
uit 2019! De voordelen hiervan zie je iedere
maand weer terug op je energierekening.
De eigenaren hebben hier altijd met veel plezier
en liefde voor het huis gewoond en dat zie je.
Leuk detail zijn de zijramen op beide etages: door
de hoekligging heb je extra veel licht én uitzicht.

De woning is gelegen in de kindvriendelijke wijk
aan het eind van de doodlopende straat (50
Tussen de Vaarten, centraal gelegen ten opzichte meter) een parkachtig plantsoen dat uitnodigt
van zowel het Stadscentrum als het centrum van voor een ommetje.
Almere-Buiten, het NS-station te Parkwijk en
Almere – Buiten, uitvalswegen en openbaar
Allereerst loopt u via de carport naar de voordeur
vervoer. Daarnaast bevinden zich in de wijk
en hier ziet u het al: deze woning heeft sfeer! De
diverse scholen, een supermarkt, kinderopvang, leuke voortuin is, evenals de carport en patio,
een tandarts, een gezondheids-centrum, diverse voorzien van sierbestrating, wat het geheel een
sportscholen en een kapsalon. Een ideale
verzorgd uiterlijk geeft. Vanuit de carport zijn de
woonomgeving, met alle voorzieningen op loop- inpandige berging (met toegang tot de keuken)
en fietsafstand.
en de aparte containerruimte te bereiken.
Deze woning is op een mooie plek gelegen, met

Entree, hal met een toilet met fonteintje,
meterkast.
U stapt binnen in de woonkeuken, een mooie
ruimte met een groot raam naar de voortuin.
De moderne keuken is voorzien van een
natuurstenen aanrechtblad, een inductie
kookplaat (2021), een RVS afzuigkap, een
koelkast, een vaatwasser en een combimagnetron. Er is ook een ingebouwde
koffiemachine aanwezig, maar die werkt niet
naar behoren. Maar hierdoor is er wel ruimte
én een elektra-aansluiting voor een extra
inbouwapparaat aanwezig. Vanuit de
keuken is de inpandige berging te bereiken,
waar de wasmachine- en droger opstelling
staan. Verder is er voldoende ruimte voor het
bergen van spullen.
De woonkamer is heel ruim: door de breedte
is er een mooi vierkante kamer, die uitstekend
in te delen is. De kamer is voorzien van zowel
een zijraam als een schuifpui naar de patio:
Er valt dan ook van ’s morgens tot ’s avonds
veel licht naar binnen.

De patio is ruim genoeg om zowel uitgebreid te
kunnen zitten als te kunnen tuinieren. De patio is
geheel betegeld en voorzien van een sfeervol
waterelement en een zonnescherm. Vanaf de
ochtend is de zon er te vinden, welke tot in de
avond in de patio kan schijnen. Een buitenkraan
en verlichting zijn aanwezig: een gezellige patio
om lekker te genieten.
Vanuit een hal heeft u toegang tot de 2
slaapkamers: de grootste kamer is voorzien van
een grote vaste kastenwand en laminaat: vanuit
deze kamer is er toegang tot de patio. De 2e
slaapkamer is aan de voorzijde gelegen: ook
deze kamer is voorzien van laminaat.
De moderne badkamer is in 2016 vernieuwd. De
badkamer is tot het plafond betegeld, voorzien
van een inloopdouche met regendouche en
thermostaatkraan, een wastafelmeubel, een 2e
toilet en een designradiator. Boven het
wastafelmeubel hangt een mooie spiegelkast.

1e etage:
Allereerst komt u op de ruime overloop, een fijne
ruimte om bijvoorbeeld nog een boekenkast te
plaatsen of een werkhoekje. Door het grote raam
in de zijgevel is het lekker licht.
De 3e slaapkamer is voorzien van laminaat en
een ontspannende infrarood-sauna! In deze
sauna kun je helemaal tot jezelf komen en
infrarood is heel gezond voor lijf en leden! Tot slot
is er een grote bergkamer, ideaal om al die
spullen op te bergen die je wilt bewaren. Tevens
is het mogelijk hier een 2e badkamer te
realiseren.
Bijzonderheden:
• Bouwjaar 2002; woonoppervlakte 122m2;
perceeloppervlakte 194m2 eigen grond
• Prima onderhouden, met veel ruimte en een
perfecte ligging
• Voorzien van 12 zonnepanelen en aangesloten
op de stadsverwarming van Almere
• Oplevering in overleg

PLATTEGROND

PLATTEGROND

LIJST VAN ZAKEN
BLIJFT ACHTER

GAAT MEE

TER OVERNAME

Algemeen
tuinaanleg / (sier-)bestrating/beplanting/erfafscheiding

X

buitenverlichting

X

(voordeur)bel

X

veiligheidssloten

X

zonwering buiten

X

zonwering binnen / lamellen

X

gordijnrails

X

gordijnen

X

vitrages

X

rolgordijnen
laminaat

X

warmwatervoorziening, te weten via stadsverwarming

X

haard met toebehoren, te weten: houtkachel

X

keukenblok met bovenkasten inclusief verlichting
keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

X

- koffieautomaat (defect!)

X

- oven

X

- vaatwasser

X

- inductiekookplaat

X

- koelkast

X

- afzuigkap

X

opbouwverlichting
vaste kasten

X
X

losse kasten

X

legplanken

X

wastafel met accesoires

X

toiletaccessoires (toiletrolhouder, toiletbril, spiegel etc.)

X

badkameraccessoires (planchet, spiegel, kranen
douchescherm etc.)

X

sauna met toebehoren ter overname voor € 0,- (radio is
defect)

X

KADASTRALE KAART EN LOCATIE

KOM JIJ HIER
BINNENKORT
WONEN?

OVER ONS

Huisidee Makelaardij
Woning verkopen? Op zoek naar een woning?
Taxatie nodig? Nieuwbouw?
Neem dan eens vrijblijvend contact op met
Huisidee Makelaardij uit Almere. Onze ervaring
in de makelaardij is in 1994 begonnen.
Verkoop
Huisidee Makelaardij gelooft in full-service.
Als makelaar doen wij niets anders dan jaar in,
jaar uit woningen kopen, verkopen en taxeren.
We zien vele woningen, leiden vele mensen rond
in woningen en voeren dagelijks
onderhandelingen over woningen.
Daardoor hebben we enorm veel ervaring met
allerlei soorten woningen, verkopers en kopers.
Die ervaring telt bij een onderhandeling: het kan
duizenden euro’s opleveren.

Wij voeren alle werkzaamheden zelf uit met een
klein vast team. Voordeel is dat twee of hooguit 3
personen alles van A tot Z regelen; duidelijker kan
het niet! Natuurlijk zijn wij lid van de NVM
(Nederlandse Vereniging van Makelaars), wat de
zekerheid geeft dat van een kwalitatief goed
kantoor en dat je rechten beschermd zijn.
Bovendien worden onze woningen daardoor
optimaal op Funda gepresenteerd.
Kortom, wij kunnen u op alle mogelijke manieren
van dienst zijn. Meer informatie is ook te vinden
op onze website www.huisidee.nl. Of neem gerust
contact met ons op. Graag tot ziens!
06 - 2118 1592
info@huisidee.nl
www.huisidee.nl

INTERESSE IN DEZE WONING?

Neem vrijblijvend
contact met ons op!
Huisidee Makelaardij
Postbus 22093
1302 CB, Almere
06 - 2118 1592
info@huisidee.nl
www.huisidee.nl

