
Denemarkenstraat 8
Almere

€ 295.000,- k.k.



Zeer fraai gelegen en keurig afgewerkt ruim en licht 3 

kamer appartement. 

Het appartement is bij uitstek geschikt voor iedereen die 

ruimte en uitzicht zoekt op een centraal gelegen locatie 

in de nabijheid van station, scholen, winkels, zorginstellin-

gen en recreatie. Koopsom is een bieden vanaf prijs van € 

295.000,- k.k.

Almere Poort/Europakwartier West is een van de jongste 

wijken van Almere en zeer geliefd. De wijk ligt het dichtst 

bij de aansluiting naar de A6, waardoor je zo op weg kunt 

naar Amsterdam of Utrecht of het Gooi. Er is voldoende 

parkeermogelijkheid voor en naast het gebouw voor visite. 

In het afgesloten mandelig binnen gebied beschik je over 

een inpandige box en optioneel een eigen parkeerplaats. In 

de directe omgeving vind je fietspaden, scholen, een grote 

buurtsuper, het gezondheidscentrum, bushaltes en par-

ken. Het NS station Poort is snel te bereiken met de fiets of 

lopend. Het gebouw grenst aan Almere Duin. Daardoor zijn 

de duinen en het strand binnen 10 minuten lopend bereik-

baar. Diverse voorzieningen zoals horeca aan het IJmeer zijn 

dichtbij. 

Indeling: 

Begane grond: 

Centrale entree/hal met bel/brievenbusbord met intercom, 

opgang middels het trappenhuis of lift naar de verdiepingen 

en aparte deur naar het binnenterrein. 







Eerste verdieping: 

Entree/hal bij het appartement met een ruime hal, de meterkast (aansluiting glasvezelnetwerk), 

een royale garderobehoek, toegang tot de ruime en lichte L-vormige woonkamer en de open 

inbouwkeuken. De keuken is v.v. alle denkbare apparatuur, waaronder een 4 pits keramische 

kookplaat, een koel/vriescombinatie, de hete luchtoven en de vaatwasmachine. Vanuit de 

woonkamer heb je direct toegang tot het op het Zuiden gelegen terras. De ruime  woonka-

mer ligt aan de voorzijde van het appartement met veel raampartijen, wat garant staat voor 

genoeg natuurlijke lichtinval en gezellig en wijds uitzicht. Vanuit de hal is er verder toegang tot 

de twee ruime slaapkamers en de badkamer met deels wandbetegeling, het toilet, een vaste 

wastafel en een inloopdouche en in een afzonderlijke ruimte ondergebrachte ruime utility room 

met een aansluiting voor de wasmachine en droger.

 Bijzonderheden:

* Bieden vanaf prijs!

* Alle wanden zijn netjes keurig afgewerkt in lichte kleurstelling.

* Servicekosten ca. € 148- per maand inclusief VVE meerjaren onderhoudsplan/opstalverze-

kering etc.

* Reservefonds aanwezig

* Snelle oplevering mogelijk !!

* Parkeerplaats al dan niet overdekt afzonderlijk te koop! 



Algemeen / kenmerken

Appartement, 3 kamers

Waarvan 2 slaapkamers

 Woonoppervlakte 100m²

Balkon op het zuiden

VVE ca € 148,- pm

Gelegen nabij diverse 

voorzieningen

Bouwjaar 2011

Oplevering in overleg
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