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KENMERKEN

Woonoppervlakte 162.30m² 
Perceeloppervlakte 135m²
Inhoud 548m³
Bouwjaar 2005
Energielabel
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Omschrijving
Let op: deze woning wordt aangeboden 
met een bieden vanaf prijs. 




Een bijzondere woning, instap klaar, fraai 
afgewerkt, grenzend aan het water, met 
een mogelijkheid tot kantoor/praktijk aan 
huis..... is dat wat je zoekt? 




Dan hebben wij de perfecte woning voor 
je gevonden. Deze woning heeft 
verrassend veel ruimte en met een groot 
terras aan de waterkant én een terras op 
de eerste verdieping aan de voorzijde er is 
hier altijd een fijne plek in of uit de zon te 
vinden. De 3 slaapkamers en grote 
woonkeuken (nieuwe inbouw app) maken 
het plaatje compleet. Kom snel een 
keertje kijken, de makelaar vertelt je er 
graag nog veel meer over! 




Indeling 




Begane grond: 




Zet de auto maar onder de carport, dan 
staat hij droog en dichtbij. Via de hal kun 
je naar de berging waar eenvoudig een 
kantoor/werkruimte gemaakt kan worden. 
Deze kamer/berging heeft een eigen 
voordeur en kan dus prima als zodanig 
worden ingericht. Uiteraard kun je hier ook 
een leuke speelkamer voor de kinderen 
maken of een vierde slaapkamer. We 
lopen verder naar de ruime keuken. Hier 
gaat je hart sneller van kloppen, want of je 
nu een huis tuin en keuken maaltijd neer 
wilt zetten of een uitgebreid wilt koken, in 
deze keuken heb je alle ruimte, alle 
apparatuur en kun je al je potten, pannen 
en ingrediënten bij elkaar zetten. Het 
spoeleiland kijkt uit over het water en de 
grote ramen zorgen voor een fijne 
lichtinval. Er is genoeg ruimte voor een 
gezellige eettafel. Via de schuifpui in de 
keuken stap je het terras op. Heerlijk 
genieten aan het water. Met mooi weer 
kun je natuurlijk lekker buiten eten. Het 
terras bestaat uit twee delen, waardoor 

een loungeplek en een eetplek kunt 
maken. het tweede deel is een drijvende 
steiger, je kunt hier je eigen boot 
aanleggen. Vanaf dit terras kun je op een 
zomerse dag ook een heerlijke 
verfrissende duik nemen.




Eerste verdieping 




Op deze verdieping is de grote 
woonkamer. Een heerlijke lichte kamer 
met aan de achterzijde een mooi uitzicht 
over het water. Aan de voorzijde is via de 
schuifpui een groot terras te bereiken. Op 
warme dagen heb je zo een extra plek om 
lekker buiten te zitten. De woonkamer is in 
te delen in een zit en eetgedeelte. 
Daarnaast treft u ook nog een extra 
spoelkeuken / kitchenette. Ook hier heb je 
alles bij de hand voor een gezellig avond. 
De kamer is afgewerkt met stucwanden 
en een grenen houten vloer. Op deze 
verdieping is in de gang een toilet. 




Tweede verdieping 




Hier vind je drie prima slaapkamers. De 
kamers zijn verschillend van afmeting en 
naar eigen behoefte en smaak in te delen. 
Verder is op deze verdieping de luxe 
badkamer welke is voorzien van zowel 
een heerlijk sauna als een aparte douche. 
Ook is er een dubbele wastafel. De 
badkamer heeft een luxe uitstraling door 
de gebruikte materialen. Apart op de 
overloop is nog een tweede toilet en een 
extra ruimte die als berging kan worden 
gebruikt of als garderobe kast.




Bijzonderheden 

- badkamer met infra rood sauna (2020)

- keuken apparatuur (2020) 




Een woning waar watersport en natuur 
centraal staan én waar je een absoluut 
vakantiegevoel krijgt, zodra je het eiland 
op komt rijden. Ieder weertype geeft hier 
een andere dimensie, zo schaats je in de 



winter over eigen water, vaar je in de 
zomer met gemak de noorderplassen of 
het Markermeer op en sluit je af met een 
barbecue op één van de heerlijke 
terrassen terwijl je de zon langzaam onder 
ziet gaan. Tenslotte is het bos op enkele 
minuten loopafstand, hier is ruimte voor 
een heerlijke boswandeling of één van de 
vele mooie fietsroutes die opnieuw het 
vakantiegevoel naar boven brengen.




Oplevering: in overleg





















































Plattegrond
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Kadastrale kaart



Locatie op de kaart



 Hans Andreusstraat 1 | 1321 SK  Almere
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