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KENMERKEN

Woonoppervlakte 109 m² 
Perceeloppervlakte 139 m²
Inhoud 353 m³
Bouwjaar 2001
Energielabel A

Bieden vanaf

€ 435.000

k.k.



Hans Andreusstraat 15
Almere



Omschrijving
Deze woning wordt u aangeboden met 
een bieden vanaf prijs.




De ideale gezinswoning! Vier goede 
slaapkamers, een heerlijke ruime tuin en 
perfecte ligging aan de rand van de 
Literatuurwijk. In de directe omgeving vind 
je alles wat je zoekt. Winkels, scholen, 
sport, recreatie en goede aansluitingen 
met het openbaar vervoer. Het 
uitgestrekte grasveld precies voor de deur 
maakt het geheel helemaal af.




Eenmaal binnengekomen in de hal tref je 
het aparte toilet en ruimte voor de 
garderobe. De woonkamer met grote 
schuifpui biedt toegang tot de tuin op het 
Oosten met aparte berging. De open 
keuken beschikt over diverse 
inbouwapparatuur zoals een 
inductiekookplaat, afzuiger, vaatwasser, 
koel-vriescombinatie en extra grote 
spoelbak. 




Op de eerste verdieping bevinden zich 
drie slaapkamers en de badkamer met 
ligbad, douche, wastafel en toilet. De 
tweede verdieping beschikt over de 
aansluiting voor de wasmachine, de 
vierde slaapkamer én, als kers op de taart, 
een speelse oplossing voor nog meer 
gebruik van de beschikbare ruimte, de 
hoogte in! Aan de voorzijde van de woning 
is een extra slaap/werkplek gesitueerd 
waar je met een trap omhoog op uitkomt. 




Al met al, een heerlijke woning op een top 
locatie. Komt u langs voor een 
bezichtiging? 

Neem contact op voor een afspraak, wij 
zien u graag daar.




KENMERKEN:

- Ruime en lichte woning met grote 
aluminium schuifpui

- Vier goede slaapkamers

- Volledig geïsoleerd en aangesloten op 
de stadsverwarming


- Alle gewenste voorzieningen in de buurt 
zoals winkels, scholen en aansluiting op 
het openbaar vervoer

- Ruime achtertuin met aparte berging

- Aanvaarding in overleg
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Kadastrale kaart



Locatie op de kaart



Lijst van zaken
Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT
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