
Omschrijving

In een exclusief stukje van Almere Stad (Parc Domenica) gelegen UITGEBOUWDE
vrijstaande woning met garage. Op een steenworp afstand van het Weerwater en het
Weteringpark/Landgoed de Kemphaan. Tevens zijn de voorzieningen als winkels, station,
scholen etc. per fiets snel bereikbaar. De in chique modern maar tijdloos Italiaans design
gebouwde woning is ruim opgezet en heeft prachtige details als een grote Uitbouw
(destijds optioneel) waardoor de begane grond enorm wordt, slaapkamer en badkamer op
de begane grond, sfeervolle voor-/achtertuin en parkeergelegenheid voor meerdere
auto’s op eigen terrein. Absoluut een ideale woning voor vele doeleinden bijv. kantoor
aan huis, semi-bungalowdoeleinden, gezinswoning etc.

Indeling begane grond: 
Via de lange voortuin “lawn” komt u bij de overdekte entree. Ruime hal met toegang tot
de garage (luxe dubbele deur/geïsoleerd/laminaat/opgesplitst/met vlizo naar
vliering/v.v. uitstortgoot), luxe toilet met fontein (tot het plafond getegeld), meterkast
(met glasvezel en alarm), betegelde wasruimte, provisiekast. De hal geeft daarnaast
toegang tot het kantoor/slaapkamer van ruim 10m2 en de slaapkamer op de begane grond
van ruim 18m2. De slaapkamer heeft middels een schuifpui toegang tot de tuin en
beschikt daarnaast over een luxe badkamer v.v. wastafelmeubel, zitbad/whirlpool,
vrijhangd toilet, douchecabine met thermostaatkraan en de designradiator. 
De woonkamer bevindt zich aan de voorzijde van de woning en kijkt, door de ligging en
lange ramen tot aan de grond, vrij door de gehele straat. De woonkamer en woonkeuken
zijn voorzien van spuitwerk op de wanden en een sfeervolle geoliede massief eiken vloer.
Aan de achterzijde komt u bij de L-vormige inbouwkeuken welke is voorzien van een
koelkast met vriesvak, afzuigkap, combi-oven, keramische kookplaat, vaatwasser, 1,5
spoelbak, 2 carrouselkasten en veel kastruimte. De woonkeuken geeft een schitterend
ruimte- en sfeergevoel door de kapconstructie en daardoor hoogte boven het
eetgedeelte. Via wederom een schuifpui komt u in de fraai aangelegde en privacy

biedende achtertuin, welke is gelegen op het Zuid-Westen.

1e verdieping: 
Ruime overloop met toegang tot nog eens 2 slaapkamers (beide toegang tot het balkon
aan de voorzijde van de woning en een “eigen” volledig betegelde badkamer op de
verdieping v.v. douche, wastafel en radiator. Daarnaast via de overloop bereikbaar een
separaat toilet en de bergvliering.

Tuin:
Het riante perceel van 760m2! Is voorzien van meerdere terrassen/zitjes, zeer beschut en
keurig onderhouden. Daarnaast beschikt de tuin over een vrijstaande houten berging met
elektra en zijn er zowel water als elektrapunten in de tuin aanwezig. De voortuin is
karakteristiek voor de opzet van de straat en geeft ruimte en rust.

Kortom; een zeer veelzijdige woning met Allure!

Verkoopmakelaar

Hoekstra & van Eck Almere
Koppeldreef 3 
1334 BJ Almere

Contact

Tel 036-5383290

Fax 036-5383292

E-mail almere@hoekstraenvaneck.nl

Openingstijden

Maandag 8:30 - 17:30

Dinsdag 8:30 - 17:30

Woensdag 8:30 - 17:30

Donderdag 8:30 - 17:30

Vrijdag 8:30 - 17:30

Zaterdag 10:00 - 15:00

Zondag Gesloten

Deze woning op funda: http://funda.nl/48931927

Ed van der Elskenhof 5
1325 XA Almere
135 m² / 760 m² · 5 kamers

€ 425.000 k.k.

http://www.funda.nl/koop/almere/huis-48931927-ed-van-der-elskenhof-5/print/almere@hoekstraenvaneck.nl
http://funda.nl/48931927


Bijzonderheden:

Uitgebouwde Villa;
Sfeervol Italiaans design;
3 slaapkamers, 4 mogelijk;
Perfect onderhouden;
Beschutte tuin (Zuid-West);
Ideale ligging Filmwijk nabij Weerwater, Station, Centrum en uitvalswegen A6/A27.

€ 425.000 k.k.

6+ maanden

Beschikbaar

In overleg

Bungalow, vrijstaande woning (semi-bungalow)

Bestaande bouw

2000

Toegankelijk voor gehandicapten en toegankelijk voor ouderen

Dubbele bewoning mogelijk

Tentdak bedekt met leisteen

Plattegrond

135 m²

15 m²

760 m²

500 m³

5 kamers (4 slaapkamers)

2 badkamers en 2 aparte toiletten

Zitbad, 2 douches en toilet

2 woonlagen en een vliering

Alarminstallatie, glasvezelkabel, mechanische ventilatie, schuifpui en TV kabel

Niet beschikbaar

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs

Aangeboden sinds

Status

Aanvaarding

Bouw

Soort woonhuis

Bouwvorm

Bouwjaar

Toegankelijkheid

Specifiek

Soort dak

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakten

Wonen (= woonoppervlakte)

Overige inpandige ruimte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Indeling

Aantal kamers

Aantal badkamers

Badkamervoorzieningen

Aantal woonlagen

Voorzieningen

Energie

Energielabel

http://www.funda.nl/koop/almere/huis-48931927-ed-van-der-elskenhof-5/plattegrond/


Volledig geïsoleerd

Stadsverwarming

Centrale voorziening

760 m²

Volle eigendom

Aan park, beschutte ligging, in woonwijk en vrij uitzicht

Tuin rondom

Balkon aanwezig en frans balkon aanwezig

Vrijstaande houten berging

Elektra

Aangebouwde stenen garage en parkeerplaats

1 auto

Vliering, elektra en stromend water

Volledig geïsoleerd

Isolatie

Verwarming

Warm water

Kadastrale gegevens

Almere U 6164

Oppervlakte

Eigendomssituatie

Buitenruimte

Ligging

Tuin

Balkon / dakterras

Bergruimte

Schuur/berging

Voorzieningen

Garage

Soort garage

Capaciteit

Voorzieningen

Isolatie

Foto's







Plattegrond

begane grond
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