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Bieden vanaf € 500.000,- k.k.
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Bieden vanaf € 500.000,- k.k.

Soort Woning

Voorzieningen Keuken

Geschakelde woning

Gas kookplaat, afzuigkap,
magnetron en koel-vriescombinatie

Bouwtype
Bestaande bouw

Bouwjaar
1997
Unieke, onder architectuur gebouwde geschakelde villa “Towerhouse”
met garage, 5 kamers, 2 badkamers, riant dakterras en zonnige
tuin, gelegen op geweldige plek in de kleurrijke Regenboogbuurt in
Almere Buiten.
Dit goed onderhouden Towerhouse ligt in het mooie villadeel van de
Regenboogbuurt aan een fraaie, autoluwe laan met bloesembomen
vrijwel naast het grote Meridiaanpark.
Op loop- of fietsafstand vindt u een supermarkt, een basisschool,
diverse buurtwinkels en het gezellige winkelcentrum van Almere
Buiten. De treinstations van Almere Buiten en Almere Oostvaarders
bereikt u binnen 5 minuten met de fiets of met de bus. Ook bent u
binnen enkele minuten op de A6 of A27 richting Amsterdam, Utrecht
en Lelystad.

Woonoppervlakte
144 m2

Inhoud
584 m

3

Externe bergruimte
1 m2

Aantal slaapkamers
4 kamers

Voorzieningen Badkamer
wastafel, ligbad

Parkeergelegenheid
op eigen terrein

Aanvaarding
in overleg

Indeling begane grond

Indeling 1e verdieping

» Stijlvolle, lichtovergoten halpartij met schitterend hoog plafond
en vide. Vanuit de hal bereikt u de garderobe, de garage, het
toilet, de woonkamer en aparte woonkeuken

» Via een vaste trap vanaf de overloop bereikt u de 2e verdieping.

» De tuingerichte living heeft grote raampartijen en een schuifpui
naar de zonnige achtertuin

» Het verrassende ronde deel aan de voorzijde lijkt op een
kasteeltoren, heeft een hoger plafond en heeft aan de
achterzijde een extra raampartij.

» De keuken die is voorzien van diverse inbouwapparatuur
zoals een gas kookplaat, afzuigkap, magnetron en koelvriescombinatie, is een aparte ruimte en staat in verbinding met
de woonkeuken en woonkamer
» Garage van circa 19 m2 met opstelplaats voor de wasmachine
en droger en loopdeur naar de achtertuin. Deze garage is zeker
geschikt om werkruimte van de maken
» De gehele begane grondvloer is voorzien van lichtgekleurde
laminaat (2020)

» Deze zeer ruime, lichte, open ruimte kunt u gebruiken als extra
slaapkamer of kantoor/hobbykamer

» Vanuit deze ruimte kunt u via een openslaande deur naar het
riante, zonnige (zuid ligging) dakterras van circa 39 m2
» Ook deze verdiepingsvloer is voorzien van tapijt

Tuin
»

Diepe voortuin voorzien van groen en oprit waar u 2 auto’s kunt parkeren

» Heerlijke, onderhoudsvriendelijke besloten achtertuin waar u
werkelijk de hele dag van het zonnetje kunt genieten

Indeling 1e verdieping

Bijzonderheden

» Grote overloop welke toegang biedt tot de 2e verdieping

» Onder architectuur gebouwde woning met zonnige tuin
(zuiden) en riant dakterras (39 m2)

» En-suite ouderslaapkamer die is voorzien van een inloopkast en
eigen badkamer met douchegelegenheid, wastafel en toilet

» 2 badkamers

» 3 in grootte variërende ruime slaapkamers (zie voor de
afmetingen op de 2D/3D Funda plattegronden)

» Buitenschilderwerk is professioneel uitgevoerd in augustus 2021
» Centrale locatie, op loop-/fietsafstand van voorzieningen

» 2e badkamer met ligbad, wastafel en toilet

» Meridiaanpark om de hoek

» Deze verdiepingsvloer is voorzien van comfortabel tapijt

» Grote garage
» Plek voor twee auto’s op eigen terrein
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Plattegrond 2e verdieping

Klik op huizen makelaardij is een persoonlijk makelaarskantoor in het Flevogebied.
Door onze jarenlange ervaring in de makelaardij, een goede

Bij Klik op huizen staat u centraal. Onze werkwijze en visie

kijk op de huidige markt en ons enthousiasme, kunnen wij u op

is helder en duidelijk. U weet bij ons waar u aan toe bent.

een professionele manier van dienst zijn bij verkoop, aankoop

Klik op huizen makelaardij is geregistreerd bij VastgoedCert,

en taxatie van uw woning. Juist in deze tijd is het belangrijk dat

aangesloten bij het NWWI en bij de brancheorganisatie

u kiest voor een betrouwbare makelaar die u kwaliteit, flexibiliteit

Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), wat u de

en een goede bereikbaarheid biedt. Wij vinden het elke keer

zekerheid geeft dat u te maken heeft met een kwalitatief goed

weer een uitdaging om aan uw wensen te voldoen.

kantoor en dat uw rechten beschermd zijn.

U kunt ons bereiken op:
Maandag t/m vrijdag 09.00 tot 17.30 uur
Zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur voor bezichtigingsafspraken
Afspraken in de avonduren is mogelijk
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