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James Cookroute Almere

woont u 

binnenkort 

op nummer





Woonoppervlakte 133.79m²
Perceeloppervlakte

INhoud 459.47m³
Bouwjaar 2009

energielabel A

Vraagprijs € 400.000,-



OMSCHRIJVING
Geweldig wonen met zowel de natuur als de stad 
vlakbij!! 




Deze ruime woning heeft alles wat u zoekt! 3 ruime 
slaapkamers en een flinke zolder met de mogelijkheid 
om nog 1 of 2 slaapkamers te realiseren. Een mooie 
ruime woonkamer en een zonnige tuin op het westen. 
Achter de woning kunt u op uw eigen parkeerplaats uw 
auto plaatsen, ook is er voldoende parkeergelegenheid 
voor uw gasten. 




Bent u een liefhebber van natuur en buiten zijn? Dan is 
er hier genoeg te doen! Geniet van het Cascadepark, 
het Pampusbos, het Kromslootpark, het 
Almeerderstrand of iets verder van huis de 
Oostvaardersplassen. Liever naar de stad? Station 
Almere Poort is slechts 4 minuten fietsen en op de A6 
of A27 bent u binnen no-time!




Enthousiast geworden en komt u graag bezichtigen, 
neem dan snel contact met ons op!




Bieden vanaf €400.000,- k.k.




Via de hal komt u de ruime uitgebouwde woonkamer 
binnen, Dankzij de openslaande deuren op het westen 
is het hier altijd heerlijk licht. Er is een mooie ombouw 
voor uw televisie en genoeg ruimte voor een heerlijke 
hoekbank!




Ook de keuken is flink van formaat, in mooie, rustige 
kleuren uitgevoerd en voorzien van een inbouwoven, 
afzuigkap, vaatwasser en elektrische kookplaat. Vanuit 
hier kijkt u uit op het autovrije hofje voor de woning.




De gehele begane grond is voorzien van een mooie 
laminaatvloer.




Op deze verdieping zijn drie ruime slaapkamers te 
vinden. Deze zijn vanaf de overloop te bereiken.




De kamers aan de achterzijde hebben een formaat van 
6m2 en 11,5m2. De slaapkamer aan de voorzijde is 
over de gehele breedte van de woning gelegen en is 
hierdoor met bijna 16m2 zeer ruim. Ook hier is de 
laminaatvloer volledig doorgelegd.




In de badkamer valt meteen de heerlijk ruime 
inloopdouche met rainshower op. Ook is hier een 
hangend toilet welke nog mag worden betegeld, een 
designradiator, mechanische afzuiging en mooi meubel 
met lades.




1Op zolder is nog alle mogelijkheid om het naar eigen 
wens in te delen. Er is voldoende ruimte voor twee 
slaapkamers, maar ook een home gym of kantoor kan 
hier prima! Op dit moment is hier ruimte om de was te 
doen en uw spullen op te slaan.




Een heerlijke onderhoudsarme tuin op het zonnige 
westen! De tuin is voorzien van een achterom naar de 
parkeerplaats en een houten berging.




- Ontzettend ruime woning (133m2) op een toplocatie!

- Omringd door natuur en vlakbij de stad

- Drie slaapkamers en mogelijkheid tot vijf

- Uitgebouwd

- Tuin op het westen met achterom 

- Autovrij hofje aan de voorzijde

- Zonnepanelen

- Nabij uitvalswegen naar 't Gooi, Lelystad en 
Amsterdam

- Een eigen berging én parkeerplek

- Bijdrage aan de VVE is € 20,81 p.m.





















































Plattegrond
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Kadastrale kaart



Locatie op de kaart



james cookroute114.nl

James Cookroute 114, Almere

Scan deze code en 

bekijk de woning 

op je mobiel!

BEKIJK DEZE WONING ONLINE!



Kempenaar 01 16

8242 BA  
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