
HENRI BERGSONWEG 16, ALMERE

€ 675.000 k.k.

www.henribergsonweg16.nl



Henri Bergsonweg 16, Almere

ENERGIENEUTRAAL WONEN
Kortom; zelfvoorzienend wonen en niet meer afhankelijk zijn van de energiecrisis? Dit is je ultieme kans!
Let op: Het betreft een bieden vanaf prijs van: € 675.000,- k.k.

Wonen in een ruime woning met veel vrijheid en privacy, en toch met alle voordelen van een kleine
gemeenschap. Deze woning maakt onderdeel uit van het Almeerse project Bosveld II. Een zelfvoorzienend
woonblok met 9 ruime woningen met ieder hun eigen tuin en daarnaast een groot gemeenschappelijk erf met
moestuin, fruitboomgaard, ruime kas, hottub, vuurkuil, wijngaard, speeltuin, kippen en eenden. Met de buren
samen beheer je deze groene oase waarbij vele handen licht werk maken. Er heerst een ongedwongen en
toch saamhorige sfeer.

Deze woning heeft een moderne afwerking en de combinatie van glas, beton en hout geven het een
industriële look. De woning is gelijkvloers en de voor- en achtergevel zijn volledig van glas en voorzien van
een houten veranda.
Voor nog meer informatie en documenten, zie de eigen website van dit adres: henribergsonweg16.nl

Indeling:
Er is voldoende parkeerruimte direct voor de deur en je komt binnen in de hal die is voorzien van
inbouwkasten. Vanuit de hal kom je in de ruime en lichte woonkamer met houtkachel en open keuken. Via de
openslaande deuren komt u in de grootste slaapkamer. Achter de keuken is tevens nog een slaap-
/werkkamer.
Terug in de hal vinden we daar nog twee slaapkamers waarvan 1 met ingebouwde hoogslaper, kast en
bureau.
De riante badkamer is voorzien van extra groot ligbad en regendouche. In de technische ruimte vind je nog
meer bergruimte, plek voor wasmachine en droger en de warmtepomp installatie. Onder andere door deze
warmtepomp en de 20 zonnepanelen heeft deze woning energielabel A++. In de praktijk betekent dit dat je
ongeveer net zoveel energie zult opwekken als je zult verbruiken.

Omgeving:
Deze woning bevindt zich in het stukje Oosterwold dat niet voor niets als eerste werd bebouwd. De ligging
aan de rand van het Kathedralenbos, ver van de doorgaande weg, maken dat het voelt als een fijn
buurtschap. De vele jonge gezinnen en de ruime opzet maken het tot een heerlijke plek om te wonen.
Landelijk, groen en toch in een sociale omgeving en met voorzieningen als de Odin, Albert Heijn en scholen
op fietsafstand. En in 30 autominuten ben je in Amsterdam of Utrecht!

Het woonblok bestaat uit appartementsrechten en staat op een gemeenschappelijk perceel grond (11.968
m²), waarvan je voor 1/9 deel eigenaar bent. Er is een VvE voor het beheer van het gebouw en de tuin en de
bijdrage per maand is €130,-. Het beheer van de VvE wordt door de bewoners zelf gedaan.

De woning heeft een deel van de tuin in eigen gebruik, dat is onderdeel van het grote geheel.

Kenmerken:
- 20 zonnepanelen;
- Warmtepomp;
- Nul op de meter-woning;
- Voorzien van vloerverwarming;
- Servicekosten bedragen € 130,- per maand;
- Het eigendom betreft juridisch en kadastraal een appartementsrecht.

Geen kopzorgen meer over de energiecrisis!



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 675.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2018
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 163 m2

Perceeloppervlakte 1 m2

Inhoud 626 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche, 1 ligbad, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 1 woonlaag
Voorzieningen Tv kabel en zonnepanelen

Energie

Definitief energielabel A++
Isolatie Volledig geïsoleerd
Verwarming Houtkachel, vloerverwarming geheel en warmtepomp
Warm water Zonneboiler

Kadastrale gegevens

Almere C 2083
Oppervlakte 1 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan bosrand, in bosrijke omgeving en open ligging
Tuin Achtertuin
Achtertuin 1 m2 (0.01m diep en 0.01m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuiden

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein
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Plattegrond



Plattegrond 3D



Kadastrale kaart



Energielabel















Lijst van zaken















Vragenlijst























Meetrapport
























