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€ 250.000,- k.k.



Havenliefhebbers opgelet, Unieke buitenkans!

- Prachtige keuken;

- 4 ruime slaapkamers;

- Prachtige en groene tuin op het Noord-Oosten;

- Kunststof kozijnen;

- Markies aan de voorkant;

- Zonnescherm aan de achterkant;

- Wanden en plafond gestuukt;

- Houten visgraten vloer begane grond;

- In een kindvriendelijke wijk;

Zijn dit punten op jouw wensenlijstje? Dan hebben wij wellicht 

jouw droomhuis gevonden! Deze leuke tussenwoning is heer-

lijk ruim opgezet en is zeer sfeervol afgewerkt met lichte en 

warme tinten op de wanden en een houten visgraat gelegde 

vloer waardoor je hier met veel verschillende interieurstijlen 

prachtig kunt wonen. De zonnige tuin met een ideale zon 

ligging, de kindvriendelijke buurt en de ligging nabij een park 

maken het totaalplaatje compleet!

Enthousiast geworden? Kom dit moderne woonhuis met 

eigen ogen ‘checken’ en laat je verrassen door de buurt en 

de ruimte! 



Wonen

Zodra je deze woning binnenloopt valt meteen op hoe licht het huis is. De grote ramen aan de 

voorzijde zorgen voor een aangename lichtinval. De prachtige houten visgraat gelegde vloer, als-

mede de lichte gestucte wanden en plafond zorgen voor een rustige en warme uitstraling. In de 

woonkamer is voldoende ruimte voor een grote zithoek waar je je heerlijk met het gezin terug kunt 

trekken of waar je je in een luie stoel kunt verliezen in een spannend boek. vanuit de woonkamer 

kan je naar de tussen hal waar het toilet gesitueerd is en de trap naar de eerste verdieping

Verder tref je op de begane grond een ruime berg kast. 





Koken

Aan de voorzijde ligt de open keuken. Deze luxe keuken is voorzien van alle denkbare appara-

tuur. De eetkamer is nauw betrokken de keuken. Hier geniet je rustig van je ontbijt of een 

verse kop koffie/thee en de krant, als de kinderen uit school komen kunnen ze hier hun huis-

werk maken en ‘s avonds eet je gezellig samen terwijl jullie de dag door spreken!

De keuken is geplaatst in een hoekopstelling en is uitgevoerd in een lichte kleur. Deze beschikt 

over voldoende kast- en werkruimte en is voorzien van de volgende inbouwapparatuur: een 4 

pits gaskookplaat, afzuigkap, oven, vaatwasser en een koel-/vriescombinatie. 

Buitenleven

Aan de achterzijde tref je een keurig aangelegde tuin. De kunststof deur geeft je toegang tot 

de zonnige achtertuin. Deze is ideaal gelegen voor zonaanbidders; op het noordoosten. De 

tuin is ingericht met bestrating en borders met diverse vaste beplanting. 

Slapen

Met vier slaapkamers in totaal is deze woning uitermate geschikt voor gezinnen met (jonge) 

kinderen. Op de eerste verdieping zijn twee ruime slaapkamers. Alle slaapkamers zijn lekker 

licht door de (Velux)ramen, hebben een goede afmeting en zijn keurig afgewerkt. Via een 

vaste trap heb je toegang tot de tweede verdieping. Hier tref je een overloop en de derde en 

vierde slaapkamer. Ook hier zijn grote ramen aanwezig, die voor veel veel lichtinval zorgen.  Er 

ligt een nette laminaatvloer (2014) en de wanden zijn voorzien van lichte kleuren.



Baden

Boven  op de eerste verdieping ligt de nette badkamer. Deze is met een douche, wastafel, 

tweede toilet  meer dan compleet. 

Locatie

De woning heeft een top ligging in Almere Haven en ligt aan een rustige straat en vlakbij het park. 

Hier kun je heerlijk een rondje hardlopen of wandelen met de hond. In de nabije omgeving vind je 

De Grienden, het Schapenbos en het Vliegerbos. Verder vind je op loopafstand vele voorzienin-

gen, zoals de supermarkt, diverse scholen, gezondheidscentra, speeltuinen en de kinderopvang. 

Kortom, een heerlijke gezinswoning waar je nog jaren met zeer veel plezier kunt wonen!







Algemeen / kenmerken

Eengezinswoning, 5 kamers

Waarvan 4 slaapkamers

Woonoppervlakte 127 m²

Tuin op het noordoosten

Perceeloppervlakte 166 m2

Almere Haven

Bouwjaar 1982

Oplevering in overleg





Algemene informatie

Brochure

In deze brochure treft u een beknopte beschrijving van de woning, 

samengesteld uit informatie verkregen van de opdrachtgever, 

oorspronkelijke verkoopdocumentatie en/of derden. De eventu-

eel aanwezige tekeningen geven over het algemeen echter een 

globale situatie van de werkelijkheid weer. Afmetingen en inde-

lingen kunnen verschillen. Hoewel de brochure met grote zorg is 

samengesteld, zijn zowel de informatie als het aanbod vrijblijvend 

en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Kopersinformatie

Let op: ERA Van De Steege treedt op namens de verkoper en 

behartigt uitsluitend diens belangen. Op grond van de medede-

lingsplicht wordt u over het object meegedeeld wat op wettelijke 

gronden noodzakelijk is. Wij adviseren u een deskundige NVM 

makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. 

Wanneer wij niet namens de verkoper optreden, kunnen wij uiter-

aard uw belangen behartigen.

Verkoopvoorwaarden

Verkoop geschiedt te allen tijde onder voorbehoud van gunning 

verkoper en nadat over alle zaken, niet alleen de prijs maar ook 

over o.a. de ontbindende voorwaarden, oplevering, roerende 

zaken etc., volledige overeenstemming is bereikt. Indien er na het 

sluiten van een modnelinge overeenkomst binnen 7 werkdagen 

géén koopakte is opgemaakt en door beide partijen ondertekend 

kan de verkoper zich vrij achten om met andere partijen in zee te 

gaan.

Koopovereenkomst

Voor woningen en appartementen waarvan de ouderdom 25 jaar 

of meer bedraagt, of wanneer de objectomschrijving dat nadruk-

kelijk aangeeft, wordt een ouderdomsclausule in de koopakte 

opgenomen. Deze clausule houdt in dat het object niet de bouw-

kundige eigenschappen bezit die thans aan nieuwe woningen 

worden toegekend en verkoper niet instaat voor de bouwkundige 

kwaliteit van het object en/ of onderdelen daarvan. De aspirant-

koper kan voor zijn rekening en risico en bouwkundig onderzoek 

laten uitvoeren. Dit zal zo nodig in de koopakte worden gezet.

Bij een tot stand gekomen overeenkomst zal door een notaris die 

is aangesloten bij Ring Amsterdam Notarissen de koopakte wor-

den opgesteld conform de richtlijnen van de NVM. Daarin zal zoals 

gebruikelijk worden opgenomen een waarborgsom of bankgaran-

tie van 10% van de koopsom.
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