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HEERLIJK RUIM (116 m2)   
5-kamer-appartement (3 slaapkamers, keuken én woonkamer) 

met UITZICHT over de Olstgracht én het 
Weerwater. Met LIFT,  

2 BALKON’s en 3 RUIME SLAAPKAMERS. 
 

- Fantastisch uitzicht; 
- oppervlakte ca. 116 m2; 
- grote woonkamer met balkon; 
- 3 ruime slaapkamers waarvan de grootste met balkon; 
- badkamer met douchecabine, ligbad, wastafel en aansluitingen wasmachine; 
- gelegen in het Stadshart van Almere-Centrum. 
 

Bieden-vanaf** : € 319.500,= k.k.  
Aanvaarding  : In overleg  
 

**Wij bieden deze woning aan met een BIEDEN-VANÁF prijs. Dit betekent dat wij u in de gelegenheid stellen om een 
voorstel te doen boven deze prijs.  

 

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend 
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Keurig 5-kamer appartement met 3 
slaapkamers én twee balkons waarvan 
1 grenst aan de woonkamer én 1 aan 
de grootste slaapkamer, een grote 
entreehal, badkamer en separate 
keuken. Een box op de begane grond 
met voldoende ruimte voor uw fietsen 
en opslag. Het appartement ligt 
fantastisch op loopafstand van het 
centrum met alle voorzieningen.  

Indeling: 
Via de entreehal van het complex en de lift 
gaat u naar de 3e etage waar u via een 
halletje bij de entree van dit fijne 
appartement komt. Via de voordeur komt u 
in de grote centrale hal welke toegang biedt 
tot alle kamers.  

Via de ruime keuken, welke is v.v. een 
inbouwkeuken met inbouw apparatuur, loopt 
u naar de grote woonkamer met een lekker 
balkon met uitzicht over de Olstgracht en het 
Weerwater. U woont in het Stadshart van 
Almere met alle winkels, restaurants, 
bioscoop en nog veel meer op loopafstand.  
 
Verder treft u hier: 
 

• 3 ruime slaapkamers waarvan de 
grootste met inloopkast en balkon, 

• Badkamer met ligbad, douchehoek 
met antispatcabine en aansluitingen 
wasmachine,  

• Toilet en een 

• Fantastisch uitzicht 
 

Zie de volgende pagina voor meer foto’s=> 
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KEURIG 5-KAMER 
APPARTEMENT  op EEN HEERLIJKE LOCATIE! 
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