
Vraagprijs: € 350.000,- k.k.
PEREBOOMWEG 3

1326 EX ALMERE

€ 350.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning tussenwoning
Bouwjaar 1994
Woonoppervlakte 101 m²
Perceeloppervlakte 129 m²
Inhoud 385 m³

Aantal kamers 4
Aantal slaapkamers 3

CV-ketel -
CV-type
CV-ketel Bouwjaar -
Energielabel A
Isolatie volledig geisoleerd

Overige inpandige ruimte -
Gebouwgebonden buitenruimte -
Externe bergruimte 6 m²
Soort tuin achtertuin
Tuin ligging noordwest



INLEIDING

Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Pereboomweg 3 te Almere. Deze aantrekkelijke 
ééngezinswoning bevindt zich in een rustige straat aan de rand van een gewilde woonwijk in 
Almere Parkwijk; een geliefde en kindvriendelijke woonwijk in Almere, bijzonder centraal 
gelegen. Op enkele minuten loopafstand bevindt zich het station Almere Parkwijk, bushaltes, 
kleinschalig winkelcentrum, een gezondheidscentrum en diverse (basis) scholen. Het 
stadscentrum van Almere ligt op (ca.) 2 km met ruim 400 winkels. Ook de in- en uitvalswegen 
van Almere zijn binnen enkele (auto)minuten te bereiken.




Deze woning is goed onderhouden, is deels afgewerkt met kunststof kozijnen en beschikt 
onder meer over een ruime tuingerichte woonkamer, moderne inbouwkeuken (2019) 
voorzien van diverse inbouwapparatuur, (basis) toiletruimte, 2 royale slaapkamers op de 
eerste verdieping, (basis) badkamer en een royale open zolderverdieping welke voor 
meerdere doeleinden geschikt is. Een extra slaapkamer is hier eenvoudig te realiseren.  




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




Vraagprijs: € 350.000,- k.k.




Indeling:

Entree, hal, meterkast, bergkast en (basis) 
toiletruimte met fonteintje. Ruime 
tuingerichte woonkamer met deur naar 
de onderhoudsarme tuin aan de 
achterzijde. Ruime opstelmogelijkheden 
voor een grote eettafel. In lichte 
kleurstelling uitgevoerde moderne 
inbouwkeuken (2019) aan de voorzijde 
van de woning gesitueerd onder meer 
voorzien van een inductiekookplaat met 
afzuiging, stoom-/ heteluchtoven, 
koelkast, vriezer en vaatwasser. 




Verdieping 1:

Overloop. 2 ruime slaapkamers, waarvan 
1 met vaste schuifkastenwand. Licht 
betegelde (basis) badkamer voorzien van 
een ligbad met douche, wastafel, (tweede) 
toilet, radiator en raam voor natuurlijke 
ventilatie. Vaste trap naar de tweede 
verdieping.




Verdieping 2:

Grote open zolderverdieping met 
dakraam. De ruimte is voor meerdere 
doeleinden geschikt; een extra 
slaapkamer is eenvoudig te realiseren.




Tuin:

Onderhoudsarme tuin aan de achterzijde 
met vrijstaande houten berging en 
achterom. Aan de voorzijde is de woning 
vrij aan groenstrook gelegen. Ruim 
voldoende parkeergelegenheid rondom 
de woning.


INDELING




Bijzonderheden:

Ruime ééngezinswoning gelegen aan de rand van in de centraal gelegen woonwijk Almere 
Parkwijk.

Nabij alle denkbare voorzieningen.

Deze woning is aangesloten op stadsverwarming en maakt derhalve géén gebruik van gas. 
Toekomstige aanpassingen en kosten aan de woning in het kader van het vervangen van een 
CV- ketel e.d. zijn dan ook niet te verwachten.

Zéér goed geïsoleerde woning; energielabel A!

Bouwjaar 1994.

129 m2 eigen grond.

Oplevering in overleg; een snelle oplevering is bespreekbaar.




Een bod uitbrengen op deze woning gaat via het 'Eerlijk Bieden' systeem. Vraag de link naar 
het biedingsformulier via ons kantoor óf klik op de button "Breng een bod uit" op onze eigen 
website.

INDELING
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KADASTRALE KAART



PLATTEGRONDEN



PLATTEGRONDEN



PLATTEGRONDEN



LOCATIE OP DE KAART








 De Veste 10-14

8231 JA Lelystad


0320 411 211

info@MarktMakelaar.nl


