
Haaksteek 7
Almere

€ 899.000,- k.k.



Met aandacht voor detail, sfeer, afwerking en gebruik van 

mooie en luxe materialen is deze unieke onder architectuur 

en traditioneel gebouwde ruime vrijstaande woning een van 

de hoogste in zijn segment. Hier kan met Met aandacht voor 

detail, sfeer, afwerking en gebruik van mooie en luxe materia-

len met recht gesproken worden over traditionele bouw.

Indeling

Begane grond

Via de overdekte entree kom je in het voorportaal. Hier 

bevindt zich de meterkast en garderobe. In de navolgende 

hal bevindt zich het ruime toilet, een bergkast en de prachtige 

houten trapopgang in jaren 30 stijl naar de eerste verdieping.

Vanuit de hal bereik je de luxe woonkeuken. Door de vele en 

grote raampartijen en de erker stroomt het daglicht overal 

heerlijk naar binnen.. 

De keuken met veel opbergruimte is voorzien van een kook-

eiland en diverse top apparatuur van de A-merken  Verder 

bevat de keuken een oven, een combimagnetron, een grote 

Amerikaanse koelkast met ijsblokjesmachine, een 5-pits 

inductiekookplaat met plafondafzuiging en een vaatwasser.

Via de ruime doorgang met en-suite deuren kom je in de 

living. Deze heeft als blikvanger een sfeervolle houtkachel. De 

living is op verschillende manieren in te richten waardoor je 

diverse zithoeken kunt creeren. Middels de dubbel open-

slaande deuren bereik je de veranda en de achtertuin.



Tuin

Rondom het huis bevindt zich een ruime volgroeide vogelrijke tuin met een appelboom (Elstar), 

een perenboom en een pruimenboom. De achtertuin is zuidwestelijk gesitueerd dus je kunt de 

hele dag van de zon genieten. Onder de dakplatanen achter in de tuin bevindt zich het lounge ter-

ras. De 28m² grote veranda is onderheid en tevens voorzien van inbouw verlichting.

Aan de voorkant/zijkant van de woning ligt de ruime parkeer gelegenheid op eigen terrein voor 2 

tot 3 auto’s. Erg handig zijn de 2 buitenkranen met afvoer aan de voor- en achterkant van het huis 

en 3 stroompunten.

Eerste verdieping

Via de prachtige houten trap gelegen in de indrukwekkende trapopgang met vide en glas in lood 

raampartij kom je op de eerste verdieping. Op deze verdieping zijn drie slaapkamers, een badka-

mer, een linnenkast en een apart toilet aanwezig.

De master bedroom beschikt over een zeer ruime inloopkast welke via een schuifdeur te bereiken 

is.

De overige 2 slaapkamers zijn voorzien van 2 ruime vaste kasten.





In de luxueuze badkamer zijn alle voorzieningen aanwezig. Er bevindt zich een dubbele 

wastafel (Thebalux) met inbouwkranen, een inloopdouche met inbouwkraan en een vrijstaand 

ligbad. De badkamer is tevens voorzien van elektrische vloerverwarming en een design radi-

ator. De ramen zijn voorzien van shutters van het merk Jasno.

Voor alle ramen van de eerste verdieping is net als op de begane grond gebruik gemaakt van 

op maat gemaakte raambekleding.

Tweede verdieping

Ook de trap naar zolder is gelijk aan voorgaande trap. Boven aangekomen op de ruime 

overloop tref je een 2e badkamer met dubbele wastafel en inloopdouche, designradiator 

en elektrische vloerverwarming. Tevens bevindt zich hier de opstelplaats voor het witgoed. 

Verder bezit deze verdieping zowel aan de voor- als aan de achterzijde een ruime kamer. De 

Velux dakramen daar zijn voorzien van elektrisch bedienbare buitenzonwering.

Ook op deze verdieping is gekozen voor een neutrale laminaat vloer.

Bijzonderheden

- Veranda dicht te maken voor vergroten van leefruimte

- Garage om te bouwen tot extra kamer

- Zonnepanelen

- Vrij uitzicht over plantsoen

- Haven met doorgaand vaarwater naar het Markermeer en mogelijkheid voor een ligplaats 

om de hoek

- Aanvaarding in overleg.









Algemeen / kenmerken

Prachtige villa, 7 kamers

Waarvan 5 slaapkamers

Woonoppervlakte 236 m²

Tuin rondom de villa

Perceeloppervlakte 236m²

Alle voorzieningen nabij 

Bouwjaar 2012

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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