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Let op! dit betreft een bieden vanaf prijs.



Vrijstaande woning op een ruime kavel 
met werk-/hobbykamer op de begane 
grond.

€ 345.000 K.K.
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INLEIDING



Sfeervolle  vrijstaande woning op een ruime kavel. in de bloemenwijk te Swifterbant, met op de begane 
grond een extra werk of hobbykamer. 




Op korte afstand van scholen, supermarkt, gezondheidscentrum, diverse winkels en het Swifterbos. 
Evenals de uitvalswegen naar Almere, Amsterdam en overige grote plaatsen.




Royale achtertuin met een terras voorzien van een overkapping met vier lichtkoepels (2016), direct achter 
de woning. 
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LIGGING & INDELING







Begane grond

Entree met garderobe, toilet, (werk/hobby)kamer, 
bijkeuken en trap naar de eerste verdieping.






















Royale woonkamer met houtkachel, uitgerust met 
grote ramen en deur naar het terras. De gehele 
begane grond heeft een leistenenvloer met 
vloerverwarming. Veel leefruimte en een sfeervol 
geheel met het eetgedeelte en de open keuken.














































De open keuken is uitgevoerd in een lichte 
uitvoering en voorzien van diverse 
inbouwapparatuur.

Vaatwasser

Combi-oven

4 pits gas kookplaat

Dubbele spoelbak




Vanuit de hal de bijkeuken met de aansluiting 
voor de was/droogcombinatie en de doorgang 
naar de garage. 
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FOTO'S
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LIGGING & INDELING





Eerste verdieping

Aan de fijne lichte overloop gelegen, drie 
slaapkamers en de ruime badkamer. 






















Aan de achterzijde gelegen hoofd/ouder 
slaapkamer met loggia. 

De ouderslaapkamer is net als de rest van de 
eerste verdieping, uitgevoerd met een 
laminaatvloer.






















De tweede kamer aan de voorzijde gelegen en licht 
uitgevoerd, met een leuke uitstraling door de 
dakkapel.

De derde slaapkamer, aan de zijzijde gelegen, ook 
heerlijk fris uitgevoerd. Voorzien van een dakraam.
























De badkamer biedt ruimte aan het tweede toilet, 
ligbad (efficiënt onder de schuine kap), separaat 
de douche en de dubbele wastafel. 
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FOTO'S
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LIGGING & INDELING





Tweede verdieping

Op de overloop van de eerste verdieping een 
vlizotrap naar de bergzolder voor extra 
opbergruimte. 


















Tuin

Heerlijke royale brede achtertuin met overkapping 
die zeer aangenaam bijdraagt, bij het verlengen 
van het buitenleven in de seizoenen.






Balkon

Een loggia grenzend aan de ouderslaapkamer, aan 
de achterkant van de woning. 












Bijzonderheden

Een heerlijke vrijstaande woning op een perceel 
van maar liefst 640 m2. Dichtbij scholen, 
supermarkt, gezondheidscentrum, diverse winkels 
en het Swifterbos. 




















Royale entree, extra kamer en een sfeervolle 
woonkamer met aangrenzend de mooie 
overkapping. 

Bijkeuken met extra opbergruimte. 

Inpandige garage.

Drie slaapkamers, waarvan twee met extra 
bergruimte.

Ruime oprit voor meerdere auto's, met overdekte 
entree.
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KENMERKEN

Overdracht

Vraagprijs € 345.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, bungalow, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1995

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dakisolatie

Dubbel glas

Vloerisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 640 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 160 m²

Inhoud 510 m³

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

22 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Type Voortuin

Staat Prachtig aangelegd

Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Staat Prachtig aangelegd

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2008

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 2

Warm water CV-ketel
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KENMERKEN

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Houtkachel

Vloerverwarming (gedeeltelijk)

Parkeergelegenheid Inpandige garage

Heeft een rookkanaal Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja
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GOOGLE KAARTEN
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Neem contact met ons op voor meer informatie


