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verkoop  aankoop  taxatie

Scharlakenstraat 34, Almere
Bieden vanaf € 257.500,- k.k.



Scharlakenstraat 34, Almere

Heerlijk licht hoekappartement met 3 kamers, luxe inbouwkeuken, 
strakke badkamer en zonnig balkon met vrij uitzicht, gelegen op 
geweldige plek aan de rand van de “Regenboogbuurt”. Dit fijne 
appartement is in 2019 vrijwel volledig gerenoveerd en instapklaar!

Het appartement ligt heel centraal. Op loop-/fietsafstand tref je een 
grote supermarkt, diverse buurtwinkels, het gezellige winkelcentrum 
van Almere Buiten en zelfs 2 treinstations. En als je op zoek bent 
naar rust en natuur, dan kun je je hart ophalen want de mooie 
Oostvaardersplassen bereik je binnen 15 minuten fietsen. Verder is  
het goed te weten dat je uitvalswegen richting Amsterdam, Lelystad 
en Utrecht om de hoek vindt. 

Indeling begane grond
 » Bellentableau, postbussen en centrale hal met trapportaal en 

toegang tot de inpandige bergingen. Voor de deur van het 
kleinschalig appartementencomplex is er volop mogelijkheid je 
auto te parkeren. 

Indeling 1e verdieping
 » Entree, royale hal met garderobe, inpandige berging en 

separaat toilet met fonteintje

 » 2 slaapkamers met goede maatvoering (zie hiervoor de 2D/3D 
plattegronden op Funda)

 » Eigentijdse badkamer (2019) met grote inloopdouche, vaste 
wastafel, design radiator en opstelplaats voor de wasmachine

 » Lichte, brede woonkamer met openslaande deur naar het 
zonnige balkon vanwaar je vrij uitzicht hebt

 » Luxe half open keuken (2019) met veel bergruimte, groot 
werkblad en diverse inbouwapparatuur, namelijk: Wasemkap, 
inductie kookplaat, combi magnetron en vaatwasser. Bij de 
keuken heb je genoeg plek om een eettafel neer te zetten en 
kun je gemakkelijk contact houden met je familie en vrienden 
tijdens het koken

 » De gehele vloer is voorzien van een fris, eigentijds gekleurde 
laminaat vloer

Bijzonderheden 
 » In 2019 is het appartement vrijwel volledig gerenoveerd
 » Maandservicekosten 144,-
 » Centrale locatie, vlakbij voorzieningen en uitvalswegen
 » Voldoende parkeerplek voor de deur (openbaar)
 » Eigen berging
 » Energielabel A

Soort Woning

Appartement/flat

Bouwtype

Bestaande bouw

Bouwjaar

1996

Woonoppervlakte

68 m2

Inhoud

217 m3

Externe bergruimte

4 m2

Aantal slaapkamers

2 kamers

Voorzieningen Keuken 
Wasemkap, inductie kookplaat, 

combi magnetron en vaatwasser 

Voorzieningen Badkamer
wastafel, inloopdouche,  
wasmachineaansluiting 

Parkeergelegenheid
openbaar parkeren 

Aanvaarding
in overleg

Bieden vanaf  € 257.500,- k.k. 
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Door onze jarenlange ervaring in de makelaardij, een goede 

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

een professionele manier van dienst zijn bij verkoop, aankoop 

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

u kiest voor een betrouwbare makelaar die u kwaliteit, fl exibiliteit 

en een goede bereikbaarheid biedt. Wij vinden het elke keer 

weer  een uitdaging om aan uw wensen te voldoen. 

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

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

Klik op huizen makelaardij is geregistreerd bij VastgoedCert, 

aangesloten bij het NWWI en bij de brancheorganisatie 

Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), wat u de 

zekerheid geeft dat u te maken heeft met een kwalitatief goed 

kantoor en dat uw rechten beschermd zijn.

Klik op huizen makelaardij is een persoonlijk makelaarskantoor in het Flevogebied. 

 036 - 522 23 55
 06 - 24250795

klikophuizen.nl

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

info@klikophuizen.nl

Plattegrond Appartement Plattegrond Berging




