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Kenmerken
Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Inhoud woning Energielabel

101 m² 179 m² 410 m³ A
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Omschrijving
Riante hoekwoning met eigen parkeergelegenheid én garage is gelegen in de 
groene Bloemenbuurt van Almere Buiten. 

Een woning met verrassende elementen... Zo is de woning te betreden via de 
sfeervolle openslaande deuren en de achterpui is voorzien van een bijzonder 
architectuur welke de bijzonderheidsgraad nog een benadrukt en natuurlijk 
bijdraagt een een rijkelijke lichtinval. De garage is zowel vanuit de woning als 
buitenaf toegankelijk. 

Verder is de woning ook nog eens energiezuinig door de 12 zonnepanelen!




Achter de voordeur treft u een bijzonder sfeervol binnenkomen richting de 
woonkamer. Door de dubbel openslaande deuren treft u de woonkamer waar 
u direct opvalt hoe aangenaam veel daglicht hier binnenvalt. Dit dankzij de 
riante raampartijen aan de achterzijde. Tevens treft u hier ook de loopdeur 
richting de achtertuin.

In de kamer zit ook een praktische provisieruimte welke is gerealiseerd onder 
de trapopgang.

De woonkamer beschikt over voldoende ruimte voor een comfortabele zithoek 
en de eethoek sluit vervolgens naadloos hierop aan. 

De halfopen keuken is gelegen aan de voorzijde van de woning en voorzien 
van diverse inbouwapparatuur zoals een kookplaat, afzuigkap, koelkast en een 
vaatwasser. 

Weet u wat ook een fijne bijkomstigheid is? Dat de garage bereikbaar is via de 
hal van de woning. Dus mocht u uw auto bij slecht of koud weer binnen willen 
zetten dan kunt u de garage gewoon vanuit het woonhuis bereiken en hoeft u 
niet eerst door de kou of regen. Ideaal toch?!

Vanuit de hal zijn tevens ook de toiletruimte, meterkast en de trapopgang 
bereikbaar.





1e Verdieping

De overloop is voorzien van een venster waardoor een mooie lichte opkomst is 
gerealiseerd. Tevens beschikt de overloop over een vaste kastruimte. 

Aan de achterzijde zijn tweetal slaapkamers gelegen waarvan één voorzien is 
van een vaste kast met schuifdeuren.

De derde slaapkamer is gesitueerd aan de straatzijde evenals de badkamer. 
Een badkamer van mooi formaat welke beschikt over een toilet, 
badkamermeubel, douche en een raamvenster.





Tuin

Hier is de bijzondere architectuur van de achtergevel goed zichtbaar tevens is 
hier ook een zonwering gesitueerd zodat je in de zomer heerlijk beschut kunt 
zitten. 

De achtertuin is geheel onderhoudsvriendelijk en achterin staat een houten 
berging opgesteld. De tuin beschikt over een achterom. 
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Locatie

De woning is gelegen in de rustige en kindvriendelijke Bloemenbuurt in 
Almere Buiten. Een ideale locatie! Zo staat u binnen 10 minuten lopen in het 
Meridiaanpark, het grootste groen park van Almere Buiten waar u heerlijk kunt 
wandelen en natuurlijk treft u nog meerdere recreatiegebieden in de omgeving 
waaronder het Buitenhoutse bos en de Oostvaardersplassen. Maar ook 
supermarkten, gezondheidscentra, scholen, een sportcomplex, het 
winkelcentrum ''Doemere'' en diverse speelgelegenheden en de Lage Vaart 
bevinden zich in de directe omgeving! 

Verder een gunstige ligging ten opzichte van het openbaar vervoer. De 
bushalte is op enkele minuten loopafstand en het NS station Almere Buiten op 
5 minuten fietsen. Dichtbij knooppunt Almere waar vandaan A6 en A27 
bereikbaar zijn. 






Kenmerken

- Bijzondere architectuur

- Veel licht en ruimte

- Sfeervol binnenkomen

- Garage (inpandig)

- 12 Zonnepanelen (huur)

- Groene woonomgeving

- Verkoper heeft het object niet zelf bewoond, derhalve is de 

  "niet zelf bewoningsclausule" van toepassing




Alle informatie is door ons met zorg samengesteld op basis van gegevens van 
de verkoper (en/of derden). Wij staan niet in voor de juistheid of volledigheid 
daarvan, tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites 
of derden waarnaar verwezen wordt. Wij adviseren u en/of uw makelaar om 
contact met ons op te nemen bij interesse in deze woning.
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Plattegrond
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Kadastrale kaart
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Locatie op de kaart
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Eerlijk en transparant!
Ziet u zichzelf hier al helemaal wonen?

Egelantierstraat 28, Almere

Bied mee via ons online

biedingsplatform:





www.vastgoed-auctions.com

21



Heeft u interesse in een vrijblijvende

waardebepaling?

Neem contact op met ons kantoor!

PRO DEO makelaar



Hescheweg 219 A

5343 AA Oss 





TEL. 088 - 06 06 606

https://www.prodeomakelaar.nl/

info@prodeomakelaar.nl


