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ALMERE

KENMERKEN
SOORT WONING:
eengezinswoning
TYPE WONING:
tussenwoning
WOONOPPERVLAKTE:
125 m²
PERCEELOPPERVLAKTE:
257 m²
INHOUD:
463 m³
AANTAL KAMERS:
5
SLAAPKAMERS:
4

ENERGIELABEL
BOUWJAAR
TUIN
TUIN LIGGING
VERWARMING

:
:
:
:
:

GARAGE

:

A
2013
achtertuin, voortuin
zuidwest
c.v.-ketel, open haard,
vloerverwarming
gedeeltelijk
geen garage

Ligging:
De woning is gelegen in de jonge wijk Nobelhorst in Almere
Hout; een wijk die zich onderscheidt door de ligging naast
de bossen van Almeerderhout, heerlijk om naar buiten te
gaan! De Kemphaan, het pannenkoekenrestaurant Smullen
en het Kasteel zijn lopend of op de fiets prima bereikbaar.
Nobelhorst is een wijk met een dorps karakter, maar met de
stad dichtbij (centraal tussen de centrums van Almere-Stad,
-Haven en -Buiten). Het dorpse karakter uit zich door de
opzet, met kleine blokken huizen met veel dorpse
architectuur, brede lanen, mooie bomen en ruime singels.
De dorpse uitstraling zie je terug in de aankleding van de
wijk: hagen, klinkers, leibomen en de Dorpsroute maken dit
een wijk als geen ander. Nobelhorst wordt omringd door bos
& groen, heerlijk om even het bos in te lopen of een rondje
4-bruggenpad te doen. Het buurtgevoel wordt versterkt
door het Buurtschap waarin bewoners zich verenigen.

Zowel basisschool ‘Het Universum’, basisschool ‘De
Verwondering’, BSO ‘het Sterrenrijk’, als de huisartsenpost
Nobelhorst liggen op een paar minuten lopen en de
buurtsuper, de baristabar & vegan lunchroom Neighbours
Kitchen en de sportschool Fit-ID zijn snel lopend te bereiken.
Iets verder tref je het Pannenkoekenrestaurant Smullen &
Spelen en De Frietschuur. En heerlijk: op 5 tot 10 fiets- of
autominuten afstand, bevinden zich de mooie 27-holes
golfbaan Almeerderhout, de bossen van Almeerderhout, de
Hoge Vaart en De Kemphaan. De verbinding met de
uitvalswegen en A6 en A27 zijn uitstekend.

wilt komen, omdat dit huis uitnodigt tot ontspannen:
ontspannen bij de open haard of in de houtgestookte
hottub, of lekker een uurtje in bad, dan wel uitgebreid koken
en tafelen. Deze luxe jonge (2013) sfeervolle
NIEUWBOUWWONING heeft een eigen parkeerplaats, is
voorzien van een uitgebouwde woonkamer, een luxe
keuken met een kookeiland en geïntegreerde eettafel, een
diepe en zeer mooi aangelegde tuin op het zuidwesten met
een hottub, een moderne badkamer met zowel een ligbad
als een douche, en een hele fijne 2e etage, welke is voorzien
van een dakkapel. Al met al een huis waar je zó in kunt, als je
op zoek bent naar een jonge woning in een kindvriendelijke
Dit is nou echt zo’n huis waar je na een lange werkdag thuis wijk met veel groen in de omgeving.

Indeling
Entree, hal, vrijhangend toilet met fonteintje, meterkast.
De tuingerichte uitgebouwde sfeervolle woonkamer is
mooi afgewerkt: met de gezellige zithoek bij de open
haard, de ruime eethoek bij het kookeiland en het
leuke uitzicht op de tuin zijn met recht een fijne
binnenkomer. De woonkamer is voorzien van laminaat
met vloerverwarming, strak afgewerkte wanden en een
grote schuifpui naar de tuin.
De moderne, open keuken met kookeiland met de
geïntegreerde eettafel bevindt zich aan de voorzijde
van de woning. Er is veel werkruimte op het
aanrechtblad en er zijn volop lades en kastjes om
spullen in op te bergen. De greeploze keuken is
uitgevoerd in hoogglans wit en voorzien van een 5-pits
kookplaat, een RVS afzuigkap, een vaatwasser, een
koffiemachine, een koel/vriescombinatie en een
wijnkoelkast.

De fraai aangelegde achtertuin is op het zuidwesten
gelegen, waardoor je de hele dag, tot in de avonduren, van
de zon kunt genieten! Wat een fijne tuin, met terras,
verhoogde borders, een mooi gazon en die heerlijk
houtgestookte hottub (welke ter overname wordt
aangeboden). Er is een elektrisch zonnescherm aanwezig
om de woonkamer lekker koel te houden. Leuk detail is het
hoogteverschil in de tuin, wat extra ruimtebeleving geeft. Er
is een houten schuur aanwezig, welke ook via de achterom
bereikbaar is. Aangrenzend aan de tuin ligt een leuk
speelveldje. En achter de tuin ligt je eigen parkeerplaats,
welke op eigen grond gelegen is. Ideaal!
1e etage
Vanaf de overloop heb je toegang tot 3 kamers welke zijn
voorzien van laminaat. Een van de kamers aan de tuinzijde
wordt nu gebruikt als inloopkast maar kan ook prima als
kantoor of slaapkamer gebruikt worden.
De mooie, moderne badkamer is tot het plafond betegeld
met fraaie tegels. De badkamer is voorzien van een breed
wastafelmeubel, een ligbad, een douche met
thermostaatkraan, een 2e vrijhangend toilet en een
designradiator. Het raam zorgt voor licht en frisse lucht.

1e etage
Vanaf de overloop heb je toegang tot 3 kamers welke zijn
voorzien van laminaat. Een van de kamers aan de tuinzijde
wordt nu gebruikt als inloopkast maar kan ook prima als
kantoor of slaapkamer gebruikt worden.
De mooie, moderne badkamer is tot het plafond betegeld
met fraaie tegels. De badkamer is voorzien van een breed
wastafelmeubel, een ligbad, een douche met
thermostaatkraan, een 2e vrijhangend toilet en een
designradiator. Het raam zorgt voor licht en frisse lucht.
2e etage:
Op de 2e etage kom je eerst op de overloop, waar de
wasmachine, droger, de mechanische ventilatie en de CVinstallatie staan opgesteld.
De vierde slaapkamer is heerlijk ruim, met een dakkapel aan
de voorzijde. Ook deze kamer is voorzien van laminaat en
mooi afgewerkte wanden. En hele fijne ruime slaapkamer,
die ook lange tijd als hoofd-slaapkamer is gebruikt.

Bijzonderheden:
• Woonoppervlakte 124 m2, perceeloppervlakte 140
m2, bouwjaar 2013
• Genieten van nét dat beetje extra luxe zoals een
ligbad, eventueel de hottub, de open haard en de
eigen parkeerplaats.
• Wonen in Almere Hout, dichtbij bos en natuur, in een
woonomgeving met een dorps karakter
• Oplevering in overleg

PLATTEGROND

PLATTEGROND

PLATTEGROND

LIJST VAN ZAKEN
BLIJFT ACHTER

GAAT MEE

TER OVERNAME

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

X

buitenverlichting

X

tuinhuisje/buitenberging

X

brievenbus

X

(voordeur)bel

X

veiligheidssloten

X

zonwering buiten

X

gordijnrails, gordijnen, vitrages

X

losse horren/rolhorren

X

rolgordijnen

X

parketvloer/kurkvloer

X

open haard

X

open haard toebehoren

X

c.v. met toebehoren

X

thermostaat

X

keukenblok met bovenkasten inclusief verlichting

X

keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

X

combi oven / magnetron

X

vaatwasser

X

koffie / thee apparaat

X

koelkast

X

wijnklimaatkast

X

5-pits kookplaat

X

afzuiger

X

eetkamerlamp

X

eettafel

X

eetkamerstoelen

X

inbouwverlichting/dimmers, te weten:

X

opbouwverlichting, te weten:

X

vaste kasten

X

spiegelwand

X

losse kasten, boeken-, legplanken

X

wastafel met accesoires

X

toiletaccessoires (toiletrolhouder, toiletbril, spiegel etc.)

X

badkameraccessoires (planchet, spiegel, kranen
douchescherm etc.)

X

LIJST VAN ZAKEN
BLIJFT ACHTER
hottub

GAAT MEE

TER OVERNAME
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

