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ALMERE, Kick Wilstraplantsoen 28


Vraagprijs € 355.000,- k.k.
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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

Soort:


Kamers:

Inhoud:


Woonoppervlakte:

Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:

Gebouwgebonden buitenruimte:


Externe bergruimte:

Verwarming:


Isolatie:

Energielabel:

2004

eengezinswoning

5

411 m³

115 m²

144 m²

-

-

6 m²

c.v.-ketel

volledig geisoleerd

A



Omschrijving
De woning wordt aangeboden met een bieden vanaf prijs van € 355.000,- K.K.




Deze goed onderhouden 5-kamer woning heeft een ruime voortuin met eigen parkeerplaats 
en diepe zonnige achtertuin op het zuidwesten en bevind zich in de Stripheldenbuurt aan de 
rand van Almere Buiten. 




De woning is zeer gunstig gelegen ten opzichte van een supermarkt, scholen, 
gezondheidscentra en openbaar vervoer. Ook natuurgebied 'De Oostvaardersplassen' en het 
'Kotterbos' waar men heerlijk kan wandelen, fietsen en van de natuur kan genieten. 
Uitvalswegen A6 en A27 zijn binnen enkele autominuten bereikbaar.




Indeling:

Begane grond

Entree/hal, meterkast, kastenwanden, toilet, alarmsysteem, trap naar eerste verdieping en 
deur naar de woonkamer. Ruime woonkamer met uitbouw, gashaard en deur naar de tuin 
voorzien van hordeur. Open keuken aan de voorzijde in een U opstelling voorzien van 
vaatwasser, gas kookplaat, oven, afzuigkap, combimagnetron, apothekerskast en koel/vies 
combinatie en een losse koel/vries combinatie. De gehele begane grond heeft een PVC vloer 
met vloerverwarming.




Eerste verdieping

Overloop met toegang tot 3 slaapkamers, badkamer en trap naar de tweede verdieping. De 
badkamer voorzien van een douchehoek, radiator, wastafelmeubel en toilet. De vloer van 
deze verdieping is geheel voorzien van laminaat.




Tweede verdieping

Op de overloop bevindt zich de CV installatie en de aansluiting voor wasmachine en droger 
en vlizotrap naar de vliering. De 4e ruime slaapkamer met verwarming heeft tevens 2 
dakramen en knieschotten. 




Tuin

De nette en ruime achtertuin met achterom is gelegen op het zuidwesten. Deze is geheel 
bestraat en in 2020 opgehoogd. Op de achtergevel bevindt zich wateraansluiting en een 
zonnescherm met afstandsbediening. Achter in de tuin staat een stenen berging, voorzien 
van elektra.




Bijzonderheden

- Diepe onderhoudsarme achtertuin op het zuidwesten, berging en achterom;

- Huiskamer met uitbouw, gashaard en veel lichtinval;

- Ruime voortuin met eigen parkeerplaats;

- Vloerverwarming op de begane grond;

- Vier slaapkamers;

- Alle denkbare voorzieningen op loopafstand;

- Woonoppervlakte 115 m2, perceel 131 m3, bouwjaar: 2004;

- Oplevering in overleg.
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Kadastrale kaart



Locatie
KICK WILSTRAPLANTSOEN 28


Almere









P.J. Oudweg 4 3.11

1314 CH Almere
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