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KENMERKEN
Woonoppervlakte

ca. 163m²
Inhoud

ca. 578m³

Perceeloppervlakte

ca. 242m²
Bouwjaar

1999



OMSCHRIJVING
Let op! Betreft bieden vanaf prijs:




In een groene, waterrijke omgeving in de wijk De 
Velden in Almere-Haven staat deze goed 
onderhouden, hoogwaardig afgewerkte royale 2- 
onder-1 kap woning met tot werkkamer en berging 
omgebouwde garage en sfeervol ingerichte moderne 
tuin met ruime aanbouwserre met daklicht en extra 
houten berging. De woning ligt op een unieke en 
rustige locatie aan een groenstrook. Groene 
omgeving met bossen, het Kromslootpark, 
watersport, twee jachthavens en bushalten op 
steenworp afstand. Centraal gelegen met snelle 
toegang naar de A6, A1 en A27. De karakteristieke 
bouwstijl ademt de sfeer uit van de jaren dertig, 
mede door de indeling, dakoverstekken, en de kleur 
van het metselwerk. 




Indeling: Begane grond; 

Via de overkapte entree komt u in de lichte hal met 
meterkast, trapkast, modern toilet met fonteintje, 
toegang tot de werkkamer, vandaaruit naar de 
berging aan de voorzijde, en toegang tot de 
woonkamer middels een moderne taatsdeur. De 
straatgerichte L-keuken met kookeiland en bar is 
voorzien van alle moderne gemakken zoals een 
inductie kookplaat, plafondunit afzuigkap, oven, 
combimagnetron, vaatwasser, koelvriescombinatie. 
De tuingerichte woonkamer met voldoende ruimte 
voor een royale eettafel heeft openslaande deuren 
naar het terras, een sfeervolle gashaard met ombouw 
wandkast. De wanden zijn strak afgewerkt met hoge 
plinten en een eigentijdse tegelvloer met 
vloerverwarming op de gehele benedenverdieping.

De voor- en achtertuin zijn recent nieuw aangelegd 
met aan de voorzijde een speels terras/oprit en pad 
naar de voordeur met inbouw tegelspotjes, wat zorgt 
voor sfeervolle verlichting. De achtertuin biedt veel 
privacy, een achterom, zonnig terras afgescheiden 
met mooi gevulde plantenbak en een sfeervolle met 
glazen schuifpanelen afsluitbare serre voorzien van 
houtkachel, daklicht en inbouwspots. 

 


1e Verdieping; 

Ruime overloop met inbouwkast, drie slaapkamers 
en een badkamer. De luxe badkamer is voorzien van 
een ligbad, zwart stalen douchecabine met 
regendouche, toilet, designradiator en modern 
wastafelmeubel. De slaapkamer aan de voorzijde 
heeft toegang tot een balkon over de breedte van de 
woning. Aan de achterzijde bevinden zich twee 
slaapkamers. De gehele verdieping is voorzien van 
een laminaatvloer. 




2e Verdieping; 

De ruime zolderetage is bereikbaar via een vaste 
trap. Overloop met toegang naar 2 slaapkamers en 
opstelling voor wasmachine en CV, dit alles netjes 
ingebouwd en voorzien van veel bergruimte. Boven 
de slaapkamers is een kleine bergvliering bereikbaar 
via een losse trap. 




Bijzonderheden; 

- 8 zonnepanelen

- Gehele woning binnen voorzien van nieuwe 
paneeldeuren met houten kozijnen
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Description



ttention! Referring to bidding from price




In a green, water-rich environment in the De Velden 
neighborhood in Almere-Haven, this well-
maintained, high-quality finished spacious 2-under-1 
roof house is located with a garage converted into a 
workspace and storage room and a beautifully 
decorated modern garden with spacious extension 
with skylight and extra wooden storage. The house is 
located in a unique and peaceful location next to a 
green strip. Green environment with forests, the 
Kromslootpark, water sports, two marinas and bus 
stops just a stone's throw away. Centrally located 
with quick access to the A6, A1 and A27. The 
characteristic building style exudes the atmosphere 
of the 1930s, partly due to the layout, roof 
overhangs, and the color of the brickwork.

Layout: 




Ground floor;

Through the covered entrance you enter the bright 
hall with meter cupboard, staircase cupboard, 
modern toilet with hand basin, access to the 
workspace, from which you can access the storage 
room at the front, and access to the living room 
through a modern taats door. The street-facing L-
shaped kitchen with cooking island and bar is 
equipped with all modern conveniences such as an 
induction hob, ceiling unit extractor hood, oven, 
combi microwave, dishwasher, fridge-freezer 
combination. The garden-facing living room with 
enough space for a spacious dining table has sliding 
doors to the terrace, a cozy gas fireplace with built-in 
wall cabinet. The walls are finished with high skirting 
boards and a contemporary tile floor with underfloor 
heating on the entire ground floor.

The front and back gardens have recently been 
newly landscaped with a playful terrace/driveway 
and path to the front door with built-in tile spotlights 
at the front, creating a cozy lighting. The backyard 
offers a lot of privacy, a back entrance, sunny terrace 
separated with beautifully filled planters and a cozy 

glass sliding panel enclosed conservatory with wood 
stove, skylight, and built-in spotlights.




1st Floor;

Spacious landing with fitted wardrobe, three 
bedrooms and a bathroom. The luxury bathroom has 
a bathtub, black steel shower cabin with rain shower, 
toilet, designer radiator, and modern washbasin unit. 
The bedroom at the front has access to a balcony 
across the width of the house. At the back are two 
bedrooms. The entire floor is covered with laminate 
flooring.




2nd Floor;

The spacious attic floor is accessible via a permanent 
staircase. Landing with access to 2 bedrooms and a 
set-up for washing machine and central heating, all 
neatly built-in and equipped with plenty of storage 
space. Above the bedrooms is a small attic accessible 
via a separate ladder.




Particularities;

* 8 solar panels

* Entire house inside with new panel doors with 
wooden frames.







prijsbewustmakelaars.nl





































































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE

Woon jij straks in deze omgeving?



veldweg23.nl

Veldweg 23, Almere

BEKIJK DEZE WONING

ONLINE!

Scan deze code en 

bekijk de woning op je mobiel!



INTERESSE?

NEEM CONTACT OP

MET ONS KANTOOR
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