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Vraagprijs
€ 295.000,- k.k.
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Object:
Midden in het bruisende centrum van Almere wonen in dit 3-KAMER APPARTEMENT en toch in alle 
rust van het zonnetje genieten in je eigen tuin! Super conveniënt als je daarbij ook nog kiest voor 
deze aanbieding met een parkeerplaats in de ondergelegen parkeergarage! 

1ste etage: Gemeenschappelijke entree complex met brievenbussen, bellentableau met camera en 
toegang tot het trappenhuis, de bergingen en lift.
Parterre:
Eigen entree appartement: hal met garderobe, separaat toilet en toegang tot de woonkamer. In de 
woonkamer geniet je van de optimale lichtinval door de grote raampartijen die uitkijken op de 
loggia, tuin en gemeenschappelijke binnentuin.
De open keuken is voorzien van een inbouwkeuken voorzien van alle benodigde inbouwapparatuur.
Via de openslaande deur heb je vanuit de woonkamer toegang tot het balkon en met een trap naar 
de beschutte tuin op het Zuiden. 
Centraal ligt de badkamer met inloopdouche en badkamermeubel. Tevens bevindt zich hier de 
aansluiting voor de wasmachine. Verder twee royale slaapkamers aan de voorzijde van het 
appartement. 
Het gehele appartement is voorzien van een laminaatvloer.
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Ligging:

Het complex "Marehof" bevindt zich aan de rand van het Stadshart van Almere Centrum en heeft
een grote binnentuin. Het ligt op de scheiding tussen het winkelgebied en de Esplanade. Aan de
achterzijde aan een rustige, groene en ruime binnentuin. Aan de voorzijde direct bij alle
voorzieningen van het stadshart. Het Belfortplein met horeca en terrassen, de bioscoop Kinepolis,
de schouwburg en de Kunstlinie, de vele winkels en het station, alles direct op loopafstand.



▪ Woonoppervlakte 79 m2
▪ 3-(voorheen 4) kamer

appartement
▪ Gemeenschappelijke binnentuin
▪ Twee slaapkamers
▪ Energie label B
▪ Stadsverwarming- Gasloos
▪ Centrumlocatie
▪ Additioneel aanbod: Eigen 

parkeerplaats onder het complex
▪ Levering in overleg
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Bijzonderheden

▪ Woonoppervlakte ca. 79 m2
▪ 3-(voorheen 4) kamer appartement
▪ Begane grond met balkon en tuin op het zuiden!
▪ Gemeenschappelijke binnentuin
▪ Stadsverwarming, gasloos!
▪ Centrum locatie
▪ Additioneel aanbod: eigen parkeerplaats onder

het complex €9.500,-
▪ Appartementencomplex met lift
▪ Berging op de begane grond
▪ VvE bijdrage €226,- per maand
▪ Actieve, professioneel beheerde VvE

Buitenruimte
▪ Gebouw gebonden 

buitenruimte: ca.4 m2
▪ Tuin: ca. 52 m2

Appartement

▪ 3 kamers, optie tot 4 kamers
▪ Woonkamer
▪ Half open keuken
▪ 2-(3) slaapkamers
▪ Badkamer
▪ Balkon
▪ Tuin 

Aanvaarding
▪ In overleg

Financieel

▪ Vraagprijs: € 295.000,-

Onderhoud

▪ Intern: goed
▪ Extern: goed

Oppervlakten

▪ Gebruiksoppervlakte: ca. 79 m2
▪ Externe bergruimte ca. 9 m2
▪ Bruto inhoud: ca. 280 m3

Roerende zaken

▪ Lijst roerende zaken 
aanwezig (beschikbaar 
op aanvraag) 

Bestemming

▪ Wonen volgens 
bestemmingsplan

Kadastraal

▪ Gemeente Almere  
▪ Sectie K
▪ Nummer 87
▪ Appartement index 24

Parkeerplaats:
▪ Gemeente Almere
▪ Sectie K
▪ Nummer 87
▪ Appartement index 403

Juridisch

▪ Eigen grond

Bouwjaar

▪ 1982
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