
Omschrijving

Kenmerken
Unieke vrijstaande woning gelegen in Parc Domenica. Met veel extra's zoals, souterrain
ruime woonkamer, slaapkamer en badkamer beneden. Praktijkruimte. 2 slaapkamers en
badkamer boven. Buiten openhaard en centraal sofzuigsysteem. 

Uniek een filmset in Filmwijk
Deze Villa is gebruikt als set voor de serie "Nieuwe Buren" op basis van het gelijknamige
boek van Saskia Noort. Vanaf september 2014 kunt u de serie zien op RTL 4. Doordat het
een onderdeel van de set is geweest zijn een aantal zaken veranderd. Zo ligt er nu
Novilon op de vloer, maar hieronder ligt een schitterende leistenen vloer met
vloerverwarming. Ook de meubels welke in de foto-presentatie zijn gebruikt zijn
afkomstig van de set. 
Ligging
Parc Domenica ligt in de Filmwijk. In tegenstelling tot andere villa wijken waar
vrijstaande woningen zijn gebouwd, zijn alle voorzieningen, zoals winkels, scholen en het
openbaar vervoer liggen op loopafstand. Het centrum van Almere-Stad (Almere City Mall)
is met 10 fiets minuten te bereiken. Met de auto bent snel op de A-6. Ondanks dat u
midden in de stad woont zult u de ligging ervaren als een dorp in de stad. De gehele villa
wijk is omzoomd met hoge hagen en heeft hierdoor een eigen unieke sfeer. 

Ontwerp
De uitstraling van de villa's in Parc Domenica is on-Nederlands te noemen. De grote
dakoverstekken en bij sommige type villa's de torens geven een Italiaanse uitstraling.
Kenmerkend zijn ook de grote "lanwns" voor de woningen. De voortuinen zijn volgens
Amerikaans model aangelegd. Kenmerkend voor deze villa is de riante woonoppervlakte
en het souterrain. De hoofdslaapkamer en badkamer zijn op de begane grond, zodat deze
villa levensloop bestendig is. De oorspronkelijk garage is omgebouwd tot praktijkruimte. 

De villa ligt goed op het perceel, hierdoor heeft u een grote achtertuin en zij-tuinen.
Sfeer verhogend is de buiten openhaard ook te gebruiken als barbecue. Onder de grote
dakoverstekken kunt u hier nog droog zitten mocht er onverhoopt regenen. 

Indeling
Entree; ruime hal met toilet, meterkast, aparte ruimte voor wasmachine- en droger
aansluiting en de unit van het centraal stofzuigsysteem. 
De riante woonkamer (50m2) heeft een aparte zithoek, ideaal voor de tv opstelling en
een grote ruimte voor o.a. een extra zithoek bij de openhaard. De keuken is in L-vorm
opgesteld en voorzien van Miele apparatuur, zoals magnetron, vaatwasser, inductie
kookplaat en afzuigkap. 
De ouder slaapkamer, te bereiken via de hal, bevindt zich ook op de begane grond.
Vanuit deze slaapkamer komt u in de badkamer. Deze is uitgerust met hangend toilet,
douche-cabine en wastafel meubel. De praktijkruimte is voorzien van aansluiting op
water en lucht verwarming. 
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Deze woning op funda: http://funda.nl/48094408

Ed van der Elskenhof 14
1325 XA Almere
170 m² / 710 m² · 6 kamers

€ 450.000 k.k.
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Uniek is het souterrain, hierdoor krijgt u er 27 m2 woonruimte bij. Door de ramen heeft u
hier voldoende lichtinval. Op dit moment is het in gebruik als kantoorruimte, maar u kunt
hier natuurlijk ook een slaapkamer of hobbykamer van maken. Het souterrain bereikt u
via de woonkamer. 

Eerste verdieping: overloop
Overloop met twee slaapkamers en tweede badkamer. Beide slaapkamers hebben een
Frans balkon. De badkamer is voorzien van ligbad met jetstream, wastafel en toilet. 
Tuin
In het begin vertelde ik u al dat de villa gunstig op het perceel gelegen is. Dit betekend
voor u dat het grootste gedeelte van totale perceel ( 710m2) ten goede komt aan de
achtertuin en zijtuin. In tegenstelling tot een aantal andere villa's in het park die met
name een grote voortuin hebben, waar men in de praktijk weinig aan heeft. De
achtertuin is voorzien van een riant terras met buiten openhaard. Eveneens is de basis
gelegd voor een extra schuur. De fundering en betonplaat zijn al aanwezig. De tuinen
hebben een groot gazon met borders. 
Kenmerken
• Vrijstaande villa in de stad
• Groot perceel
• Riant woonoppervlakte
• Levensloopbestendig
• Centraal stofzuigsysteem
• Door de hagen veel privacy. 
• Veel bergruimte op de vliering
• Woonkamer en keuken voorzien van vloerverwarming
• Gratis sporten en zwemmen in het Van der Valk hotel
• Een VVE voor het gemeenschappelijk terrein

€ 450.000 k.k.

6+ maanden

Beschikbaar

In overleg

Villa, vrijstaande woning

Bestaande bouw

2000

Samengesteld dak bedekt met dakpannen

Plattegrond

170 m²

15 m²

710 m²

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs

Aangeboden sinds

Status

Aanvaarding

Bouw

Soort woonhuis

Bouwvorm

Bouwjaar

Soort dak

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakten

Wonen (= woonoppervlakte)

Overige inpandige ruimte

Perceeloppervlakte

http://www.funda.nl/koop/almere/huis-48094408-ed-van-der-elskenhof-14/plattegrond/


635 m³

6 kamers (4 slaapkamers)

2 badkamers en 2 aparte toiletten

Ligbad, 2 douches en toilet

2 woonlagen en een kelder

Mechanische ventilatie, rolluiken, TV kabel, buitenzonwering, airconditioning, jacuzzi,
rookkanaal, schuifpui en glasvezelkabel

Niet beschikbaar

Volledig geïsoleerd

Stadsverwarming, hete lucht verwarming, open haard en vloerverwarming geheel

Centrale voorziening

710 m²

Volle eigendom

Aan park, aan rustige weg, beschutte ligging en in woonwijk

Tuin rondom

Frans balkon aanwezig

Openbaar parkeren

Inhoud

Indeling

Aantal kamers

Aantal badkamers

Badkamervoorzieningen

Aantal woonlagen

Voorzieningen

Energie

Energielabel

Isolatie

Verwarming

Warm water

Kadastrale gegevens

Almere U 6173

Oppervlakte

Eigendomssituatie

Buitenruimte

Ligging

Tuin

Balkon / dakterras

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid

Foto's









Plattegrond

begane grond



1e verdieping
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