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KENMERKEN

Woonoppervlakte 201m² 
Perceeloppervlakte 286m²
Inhoud 766m³
Bouwjaar 2001
Energielabel A

Bieden

€ 630.000

K.K.



Jaap Ter Haarstraat 2
Almere



Omschrijving
Let op! Bieden vanaf €630.000,- k.k. 




In de Literatuurwijk gelegen Kwadrant Villa 
met dakterras, geheel keurig netjes 
afgewerkt, 4 ruime slaapkamers en een 
riante living met vrij uitzicht. De woning 
ligt op loopafstand van een basisschool, 
supermarkt en openbaar vervoer. Met de 
auto zijn de uitsvalswegen richting 
Amsterdam,Utrecht en Lelystad zeer goed 
bereikbaar. 




Parkeergelegenheid op eigen terrein! 




Indeling: 

Ruime hal, trapopgang, kantoor, toilet en 
tot de royale living met openhaard. De 
living is speels ingedeeld met een ruime 
eetkamer, open keuken en een ruim 
zitgedeelte aan de tuinzijde. Middels 
openslaande deuren is de tuin te bereiken. 
De woning beschikt over verassend veel 
lichtinval doordat de ramen v.a. de grond t 
m het plafond doorlopen. De nieuwe luxe 
keuken met kookeiland is voorzien van de 
nieuwste snufjes! Gehele begane grond is 
voorzien van plavuizen met 
vloerverwarming. 




1e verdieping: 

Ruime overloop, trapkast, toegang tot 3 
slaapkamers (4 mogelijk) met 
verschillende afmetingen en een royale 
inpandige badkamer. De zeer ruime 
badkamer is voorzien van tegelwerk tot 
plafondhoogte, douchecabine, 
vrijhangend 2e toilet, bad, design wastafel 
en thermostaatkranen. De gehele 
verdieping is voorzien van laminaatvloeren 
en tapijt. 




2e verdieping: 

Overloop met toegang tot een 
wasmachine- bergruimte, vliering met 
vlizotrap, en een ruime lichte slaapkamer 
en badkamer ensuite. De 
ouderslaapkamer is voorzien van veel licht 
door grote ramen en toegangsdeur naar 

het zonnig gelegen dakterras. De gehele 
verdieping is voorzien van laminaat 
vloeren. Vanaf het dakterras kunt u 
genieten van wijds uitzicht. 




De tuin is fraai aangelegd met 
sierbestrating, overkapping, serre, 
buitenkraan, gazon, beplanting en een 
Zwembad! 




Oplevering: in overleg























































Plattegrond
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Kadastrale kaart



Locatie op de kaart



 Hans Andreusstraat 1 | 1321 SK  Almere
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