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OMSCHRIJVING
Let op: dit betreft een bieden vanafprijs. 

Zoek je een instapklare en luxe starterswoning? 
Maak dan snel een afspraak want deze woning 
is wel heel mooi afgewerkt en zal veel 
belangstelling hebben!



Deze EENGEZINSWONING heeft een luxe 
keuken, badkamer en een werkelijk prachtige, 
diepe tuin. Verder beschikt de woning over 2 
ruime slaapkamers. De woning is gelegen in het 
gewilde Tussen de Vaarten Zuid. Vanaf hier rijdt 
u binnen 5 minuten de A6 of de A27 op. Met de 
fiets bent u in 15 minuten in het Stadshart van 
Almere-Stad of in het centrum van Almere-
Buiten. Andere voorzieningen zoals openbaar 
vervoer, scholen, supermarkt, 
gezondheidscentrum vindt u op nog geen 10 
minuten lopen. Tussen de Vaarten Zuid is een 
ruim opgezette kindvriendelijke wijk. Er zijn in de 
directe omgeving verschillende 
speelgelegenheden te vinden, een indoor 
speelparadijs, bowlingbaan, manege en een 
zwemschool. 



Indeling begane grond: entree/hal, toegang tot 
het luxe afgewerkt toilet, trapkast en meterkast. 
Toegang naar de woonkamer met ligging 
richting de achtertuin, de luxe keuken is aan de 
voorzijde van de woning en is ingericht met een 
aparte RVS look deuren en een opgedikt 
aanrechtblad. De keuken heeft de volgende 
inbouw apparatuur te weten; keramische 
kookplaat, vaatwasser, RVS afzuigschouw, losse 
RVS koelkast. De gehele begane grond vloer is 
voorzien van een gietvloer betonlook. De 
wanden zijn allemaal strak afgewerkt.



Indeling eerste verdieping: op deze verdieping 
zijn de twee royale slaapkamers en de luxe 
badkamer met een inloopdouche, vrijhangend 
toilet en een wastafelmeubel. Aan de overloop 
is een extra berging met de aansluitingen voor 
de wasmachine en eventueel een droger. Hier 
hangt ook de mechanische ventilatie. Op deze 
verdieping vindt u ook strak afgewerkte wanden 
en een gietvloer in betonlook. 




Indeling tuin: de fraaie aangelegde tuin is maar 
liefst 15 meter diep en ligt op het Oosten en is 
aangelegd met buxus, dak platanen, terrassen 
en diversen klimplanten. Achterin de tuin staat 
de houten berging en is de poort naar het 
achterpad. 



Bijzonderheden:

• Woonoppervlak ca 78 m2; 

• Instapklare luxe woning, zo te betrekken;

• Diepe, fraai aangelegde tuin;

• Extra info: De groenstrook aan de voorzijde is 
mandelig terrein eigendom van de gezamenlijke 
bewoners van de straat. Deze wordt 
onderhouden door de vereniging. De kosten 
hiervan zijn € 13,50,- per maand. 

• Aanvaarding: in overleg/ kan snel

www.de4linden.nl



KENMERKEN

Bouwjaar 2003

Soort eengezinswoning

Kamers 3

Inhoud 262 m³

Woonoppervlakte 78 m²

Perceeloppervlakte 120 m²

Overige inpandige ruimte -

Gebouw gebonden buiten ruimte -

Externe bergruimte 7 m²

Verwarming stadsverwarming

Isolatie volledig geisoleerd







PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE

Woont u straks in deze omgeving?



NO CURE NO PAY:
Verkopen zonder risico! 

Een huis verkopen is een belangrijke 
gebeurtenis in uw leven. Het is dan ook zaak om 
u op deskundige wijze te laten bijstaan door een 
ervaren en professioneel NVM-kantoor. Onze 
makelaars stellen alles in het werk om uw 
woning zo snel mogelijk en voor de juiste prijs te 
verkopen. Uw huis wordt maximaal onder de 
aandacht gebracht. Zo plaatsen we uw woning 
rechtstreeks op diverse internetsites, waaronder 
onze eigen goed bezochte site 
www.de4linden.nl en www.funda.nl. Daarnaast 
verzorgt De 4 Linden Makelaardij een 
professionele presentatie met exclusieve 
fotografie, video’s, 360 graden foto’s en digitale 
plattegronden. Niets is onmogelijk! 



Onze makelaars gaan tot het uiterste om uw 
woning met maximaal resultaat te verkopen. Ze 
zijn niet alleen enthousiast en doortastend, maar 
durven ook de competitie aan. Daarom werkt 
De 4 Linden op basis van No cure No pay. 
Ofwel, geen risico voor u als verkopende partij. 
Gaat de verkoop naar uw idee niet snel genoeg? 
Bent u niet tevreden over onze inspanningen? 
Dan kunt u op elk gewenst moment de 
opdracht kosteloos beëindigen. Zonder 
intrekkingskosten! 

Neem gerust contact op voor een gratis 
vrijblijvend gesprek. Dan bepalen we meteen de 
waarde van uw woning. Vervolgens gaan we 
direct aan de slag. Door onze ruime portefeuille 
met bestaande woningen en nieuwbouw-
woningen, in combinatie met onze promotie-
middelen, bent u verzekerd van veel potentiële 
kijkers/kopers. Een eerste bezichtiging is vaak 
eerder dan u denkt. Aarzel niet om contact op te 
nemen met één van onze vestigingen in Almere 
of Lelystad. We hebben ons herkenbare 
frisgroene Te Koop bord al voor u klaar staan… 



Waarom uw huis verkopen via De 4 Linden 
Makelaardij?  

 Vrijblijvend intakegesprek 
 Heldere communicatie in begrijpelijke taal 
 Wij gaan voor de maximale prijs! 
 100% No cure No pay 
 Volledige presentatie van uw woning
 Grote portefeuille, dus groot netwerk met 

(ver)kopers 
 Deskundig advies: ervaren makelaars met 

veel kennis van de (lokale) markt 
 Goede reviews (zie wieisdebestemakelaar.nl)

Aankoopbegeleiding Vanaf 

€ 3000,- incl. BTW*

Begeleiding bij een bezichtiging, 

onderzoek naar eventueel kritische punten, 
prijsonderhandelingen en juridische bijstand 
behoren allemaal tot de zeer uitgebreide 
aankoopbegeleiding van 

De 4 Linden Makelaardij.



*Vraag naar onze voorwaarden.

Wij zijn er voor u...

maak gebruik van 


onze kennis!


