
"Nu bieden vanaf € 485.000,- k.k. 
De gestelde vraagprijs betreft een 
"bieden vanaf prijs". Biedingen 
vanaf € 485.000,- k.k. zullen door 
verkoper in behandeling genomen 
worden".

KARL BRAUNSTRAAT 3

1341 DD ALMERE

€ 485.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning tussenwoning
Bouwjaar 2018
Woonoppervlakte 122 m²
Perceeloppervlakte 126 m²
Inhoud 425 m³

Aantal kamers 5
Aantal slaapkamers 4

CV-ketel Intergas HR eco 2018
CV-type Intergas HR eco
CV-ketel Bouwjaar 2018
Energielabel A
Isolatie volledig geisoleerd

Overige inpandige ruimte -
Gebouwgebonden buitenruimte -
Externe bergruimte 7 m²
Soort tuin achtertuin
Tuin ligging



INLEIDING

Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Karl Braunstraat 3 te Almere. Zéér goed onderhouden-, 
in 2018 gebouwde, ruime zéér energiezuinige ééngezinswoning gelegen aan een autoluwe 
straat. De woning-, welke is afgewerkt met 3 zonnepanelen en kunststof kozijnen, beschikt 
onder meer over een gezellige tuingerichte woonkamer, inbouwkeuken voorzien van diverse 
inbouwaparatuur, licht betegelde toiletruimte, 3 slaapkamers op de eerste verdieping, geheel 
betegelde badkamer en een ruime open zolderverdieping met dakkapel welke momenteel in 
gebruik is als 4e slaapkamer. 




Wonen in 'Nobelhorst' in Almere Hout, betekent wonen in een stad met een dorps karakter. 
Deze sfeervolle woonomgeving is volop in aanbouw en kenmerkt zich door haar dorpse 
architectuur, mooie straatbeelden en een groene woonomgeving. Nobelhorst wordt omringd 
door groen waar u heerlijk kunt wandelen en/ of fietsen. Deze modern afgewerkte 
ééngezinswoning is gelegen aan een rustige straat in het buurtje 'De Dorpshaven' en ligt op 
enkele minuten lopen/ fietsen van een supermarkt, diverse horecagelegenheden, 
gezondheidscentrum, meerdere (basis)scholen, bosgebied en golfbaan 'Almeerderhout'. Ook 
de in- en uitvalswegen van Almere (A6/ A27) zijn binnen enkele (auto)minuten te bereiken. 







Indeling:

Entree, hal, meterkast en licht betegelde 
toiletruimte met vrij hangend toilet en 
fonteintje. Gezellige tuingerichte 
woonkamer met trapkast en een fraaie 
tegelvloer met vloerverwarming. Grote 
schuifpui naar de onderhoudsarme tuin 
aan de achterzijde. Opstelmogelijkheden 
voor een grote eettafel.




In lichte kleurstelling uitgevoerde 
inbouwkeuken aan de de voorzijde van de 
woning gesitueerd onder meer voorzien 
van een afzuigkap, inductiekookplaat, 
combioven, koelkast en vaatwasser. 




Verdieping 1:

Overloop. 3 slaapkamers allen met een 
grijze vloerbedekking met 
vloerverwarming. Geheel betegelde 
badkamer met inloopdouche, 
badkamermeubel met geïntegreerde 
wastafel, (tweede) vrij hangend toilet, 
designradiator en raam voor natuurlijk 
lichtinval en ventilatie. Vaste trap naar 
tweede verdieping.




Verdieping 2:

Ruime open zolderverdieping met 
kunststof dakkapel én dakraam. Deze 
ruimte is momenteel in gebruik als 4e 
slaapkamer. Opstelmogelijkheden voor 
wasmachine-/ wasdroger. Afgesloten 
ruimte met bergruimte, opstelplaats voor 
de CV- ketel, Mechanische Ventilatie unit 
en omvormer voor de 3 zonnepanelen.


INDELING




Tuin:

Fraai aangelegde tuin op het noordwesten gesitueerd. Zeker in de zomermaanden kunt u 
hier genieten van de late middag- en avondzon. De tuin beschikt over een groot zonneterras, 
gazon, diverse beplanting en een vrijstaande houten berging. De tuin is achterom te 
bereiken.




Bijzonderheden:

Nieuwe-, instap-klare, ééngezinswoning in de gewilde (nieuwbouw)woonwijk 'Nobelhorst'.

Op loop-/ fietsafstand van alle denkbare voorzieningen.

Binnen enkele (auto)minuten te bereiken in- en uitvalswegen van Almere.

Moderne-, neutrale, afwerking van inbouwkeuken, toiletruimte en badkamer.

4 slaapkamers.

Woning is afgewerkt met kunststof kozijnen en beschikt over 3 zonnepanelen.

Begane grond en eerste verdieping worden verwarmd middels vloerverwarming.

Zéér goed geïsoleerde-, energiezuinige, ééngezinswoning! Energielabel A!

Bouwjaar 2018.

126 m2 eigen grond.

Oplevering in overleg.




"Nu bieden vanaf € 485.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 485.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden".




Bekijk deze woning alvast in 3D op onze eigen website!!

INDELING
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KADASTRALE KAART



PLATTEGRONDEN
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LOCATIE OP DE KAART








 De Veste 10-14

8231 JA Lelystad


0320 411 211

info@MarktMakelaar.nl


