ALMERE-STAD
STEDENWIJK
HENGELOSTRAAT 60

TOTAAL GEMODERNISEERDE EENGEZINSWONING met 4 grote
SLAAPKAMERS.
- Ruime woonkamer met open keuken;
- nieuw, zwevend toilet begane grond;
- grote, nieuwe inbouwkeuken in U-opstelling;
- 4 ruime slaapkamers waarvan 1 met balkonnetje;
- de vloeren van de gehele woning zijn afgewerkt met nieuw laminaat;
- gelegen in nabijheid van alle voorzieningen en Stadshart van Almere;
- nieuwe badkamer met inloopdouchehoek, 2e toilet, brede wastafel met bergruimte.
Bieden-vanaf**
Aanvaarding

:
:

€ 375.000,= k.k.
in overleg (kan snel)

**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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Fijne,
ruime
eengezinswoning
gelegen in een groen en waterrijke
omgeving en aan de achterzijde
grenzend aan een hofje met
speelgelegenheid. De woning is in
1980 gebouwd op een perceel van
124 m2. Alle vloeren zijn afgewerkt
met nieuw laminaat. Een huis waar
je niet in hoeft te klussen en waar de
afwerking, rust en ruimte je
onmiddellijk enthousiast
zullen
maken. De tuin is gelegen op het
Noorden en biedt plaats aan een
ruime houten berging.

Begane grond:
Via het voortuintje en de voordeur komt u in de
entreehal met toegang tot de meterkast en het
(tot het plafond betegelde) toilet met zwevende
toiletpot en een fonteintje. Tevens in de hal de
deur naar de ruime, lichte en tuingerichte
woonkamer met maar liefst 2 openslaande

deuren en een groot raam met fijn zicht op uw
achtertuin. Aan de voorzijde de nieuwe, open
inbouwkeuken in U-opstelling met alle wenselijke
apparatuur
en
een groot raam
die het licht op uw
handen
laten
vallen en met
uitzicht op veel
groen. Via een
vaste trap in de hal gaat u naar de:
Zie de volgende pagina voor het vervolg =>
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1e verdieping:
Met de ruime overloop welke toegang biedt tot 3 grote
slaapkamers. De totaal vernieuwde én tot het plafond
betegelde badkamer heeft een inloopdouche, 2e toilet
(ook zwevend), een brede wastafel met meubel en
spiegel én de aansluiting voor de wasmachine. Via een
vaste trap op de overloop gaat u naar de:
2e verdieping:
Waar u op de overloop de toegang vindt tot een zeer
grote slaapkamer én een wasruimte met zeer veel
bergruimte achter de schuifdeuren.

GROTE, COMPLEET
GEMODERNISEERDE EENGEZINSWONING met VEEL
RUIMTE & 4 RUIME SLAAPKAMERS.

www.koelie.nl

Koelie Vastgoed B.V.
Appelboomhof 26
1326 EC ALMERE
Tel.: 06 54 97 11 09

E-mail: bert@koelie.nl
K.v.K.: 39079738 Almere
BTW: NL8108.07.749B01

