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In de geliefde wijk “Tussen de VaartenNoord” ligt deze ruime eengezinswoning
aan een breed plantsoen. De woning heeft
een eigen parkeerplaats met ruimte voor 2
auto’s. Woonoppervlak 110 m2 verdeeld
over drie verdiepingen. De woning is de
laatste jaren flink verbeterden en in juli
2020 voorzien van een luxe eigentijdse
inbouwkeuken
en
kunstofkozijnen
met uitzondering van de achterpui met
dubbele schuifdeuren. De huiskamer is
tevens voorzien van een mooi afgewerkt
spanplafond. De nieuw aangelegde tuin
is gelegen op het zuidoosten, belegd met
fraaie tuintegels, houten schuttingen en
zonnescherm aan de achtergevel.

met douchecabine, toilet en wastafel. Deze ruimte is tot
het plafond betegeld.

Indeling
Begane grond:
Uitgebouwde en overdekte entree met voordeur,
hal met meterkast, garderobe, toilet in juli 2020
vernieuwd, vastetrap en toegang tot de ruime
tuingerichte woonkamer met trapkast en brede
schuifpui met dubbele schuifdeuren. Aan de
voorzijde is de open keuken gesitueerd met een
luxe moderne inbouwkeuken ingedeeld met bar en
werkruimte met 80 cm brede inductie kookplaat met
afzuiging. Voor het raam is een recht keukenblok
geplaatst met spoelbak, heteluchtoven, vaatwasser
en een Le Mans hoekkast.
Op de wand is een kastenblok geplaatst
met magnetron, apothekerskast en koel- /
vriescombinatie. Op de vloer ligt een fraaie massief
houten robijn vloer.

Omgeving
De woning is gelegen in de wijk Tussen de VaartenNoord, een kindvriendelijke buurt aan een brede straat
met plantsoen. Op loopafstand is het buurtwinkelcentrum
te bereiken met supermarkt drogist, restaurant en
snackbar.
Voor recreatie is op loopafstand aan de noordzijde van
de wijk het Hannie Schaftpark, de Leeghwaterplassen en
het Bos der Onverzettelijken, bereikbaar.
Strategisch gelegen nabij de Vrijheidsdreef met
aansluiting op de Tussenring, richting A6 en A27.
Door de wijk loopt de busbaan. Op slechts 10 minuten
fietsen ligt het gezellige stadshart van Almere Stad en het
NS-station Parkwijk ligt op 5 minuten fietsen.

Eerste verdieping:
Overloop met vaste open trap naar de verdieping.
Ruime slaapkamer aan de achterzijde (voorheen 2
slaapkamers) met grote garderobekast, en voorzien
van twee rolluiken aan de buitenzijde. Tweede
slaapkamer aan de voorzijde. Lichte badkamer
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Tweede verdieping:
Overloop met traphek, wasmachine aansluiting, en
aansluiting voor de droger en voorzien van een dakraam.
Twee slaapkamers, waarvan 1 voorzien van radiator, elk
met dakraam. Boven de slaapkamers bevindt zich een
kleine vliering.
Tuin
Ruime voortuin met 1 parkeerplaats op eigen terrein met
ruimte voor 2 auto’s en zicht op het plantsoen.
Achtertuin gelegen op het zuidoosten en aangelegd
met moderne tuintegels, degelijke schuttingen, houten
berging enachterom.

Bijzonderheden
• Mooie ligging aan plantsoen.
• De tuin is onlangs opnieuw aangelegd.
• Presentatietekst Jeroen Boschplantsoen 44
• De woning is in juli 2020 grotendeels verbouwd.
• De woning is goed onderhouden, recent
geschilderd en grotendeels verbeterd.
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Kenmerken
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Soort

Eengezinswoning

Type

Tussenwoning

Aantal kamers

5, waarvan 4 slaapkamers

Inhoud

390 m³

Perceeloppervlakte

143 m²

Woonoppervlakte

110,0 m²

Externe bergruimte

8,9 m²

Bouwjaar

1999

Ligging

Rustig gelegen aan plantsoen

Tuin

Ruime voortuin, achtertuin gelegen op het zuidoosten

Parkeren

Oprit in voortuin ruimte 2 voertuigen

Isolatie

Volledig geïsoleerd en dubbele beglazing

Verwarming

Stadsverwarming

Energielabel

A

Adres

Jeroen
Boschplantsoen
44, 1318Almere
HG Almere
Samarindastraat
31 Gemeente

Gemeente

Almere

Sectie/perceel

Sectie P nummer 2626 groot 1 are en 43 centiare

Plattegronden
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Welkom bij
Van der Avoort Makelaardij
Bieding en aankoop
De verstrekte informatie kan leiden tot nader overleg
of het uitbrengen van een bod. De verkoper acht
zich gerechtigd tot het aanhoren van meerdere
biedingen. Het doen van een bod betekent niet dat
er rechten aan kunnen worden ontleend. Bij meerdere
biedingen is de verkoper gerechtigd met één van hen
een koopovereenkomst te sluiten. Een koop is niet eerder
tot stand gekomen dan nadat niet alleen de hoofdzaken
(prijs, object), maar ook over details (oplevering,
ontbindende voorwaarden, waarborgsom etc)
overeenstemming is bereikt. De verkoper behoudt zich
te allen tijden het recht van gunning voor.
Voorbehouden
Hoewel deze brochure met de grootst mogelijke zorg
is samengesteld wordt voor de inhoud noch door de
eigenaar, noch door Van der Avoort Makelaardij enige
aansprakelijkheid aanvaard voor onjuistheid van
vemelde gegevens. Gegevens kunnen onder andere
door mondelinge overdracht zijn verkregen. Maten in
de gepubliceerde plattegronden zijn indicatief; er kunnen
geen rechten aan worden ontleend. Alle verstrekte
informatie dient gezien te worden als een uitnodiging
om in onderhandeling te treden. De koper heeft op grond
van het Burgerlijk Wetboek zijn eigen onderzoeksplicht
en kan zich nimmer beroepen op de onbekendheid met
feiten, die hij zelf had kunnen waarnemen of die
herkenbaar waren uit de openbare registers. Wij
adviseren u om uw eigen aankoopmakelaar te raadplegen.
Hij kan vervolgens de aankoop voor u begeleiden.
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Koopakte
Als VBO-makelaar hanteren wij de model
koopovereenkomst. De waarborgsom of wel bankgarantie
is gebruikelijk 10% van de koopakte en wordt voldaan via
de notaris.Voorbehouden gemaakt door de koper voor
het bijvoorbeeld verkrijgen van hypotheek worden alleen
vermeld als deze in de onderhandeling zijn vermeld en
opgenomen in de koopakte.
Zodra de koopakte door beide partijen is ondertekend
met ontvangstbewijs geldt er voor de koper een wettelijke
bedenktijd van 3 dagen. De koper heeft de mogelijkheid
om binnen de geldende periode zonder reden de koop
te ontbinden.

Van der Avoort Makelaardij is een eigentijds
makelaarskantoor en is altijd bereikbaar,
ook in het weekend.
Wij bieden scherpe tarieven en een deskundige
full service dienstverlening.
Wilt u weten wat de waarde van uw woning is.
Bel voor een vrijblijvende waardebepaling
036 76 76 000
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