Cecil B. de Millestraat 27, 1325 RV Almere

Vraagprijs bieden vanaf € 359.000,- k.k.
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Omschrijving
RUIME EN GEMODERNISEERDE 2-ONDER-1-KAPWONING MET EXTRA GROTE GARAGE IN DE FILMWIJK, BIJZONDER
GESCHIKT OOK VOOR KANTOOR OF PRAKTIJK AAN HUIS !
OP LOOP- EN FIETSAFSTAND VINDT U SCHOLEN, DE BUURTSUPER VOMAR, HORECAGELEGENHEDEN ALS ITALIAANS EN
CHINEES RESTAURANT, SPORT- EN FITNESSGELEGENHEDEN VOOR JONG EN OUD EN ZIJN ER UITSTEKENDE
VERBINDINGEN VOOR OPENBAAR VERVOER (BUSHALTE VOOR DE DEUR) EN DE AUTO NAAR HARDERWIJK, ALMERE
CENTRUM MET WINKELS, HORECA, THEATER EN BIOSCOOP, AMSTERDAM EN ANDERE STEDEN VIA DE A-6 EN A-27
Indeling:
Begane grond:
Voortuin met een parkeerplaats en een enorm ruime inpandige garage (circa 29 m2) met elektra, krachtstroom en
elektrisch te bedienen paneeldeur, waardoor de woning ook bijzonder geschikt is voor het houden van kantoor of
praktijk aan huis !
De entree/hal is uitgerust met een modern en luxueus uitgevoerd toilet met wandcloset en fonteintje, de meterkast
met unit stadsverwarming en groepenkast elektra (6 groepen met aardlekschakelaar en kookgroep), een binnendeur
naar de garage en de trap naar de eerste verdieping.
De ruime woon-/ eetkamer heeft een pvc-vloer (merk Moduleo) en een schuifpui naar de puntvormige maar zonnige
achtertuin. De zijkamer is thans in gebruik als werk-/studeerkamer maar kan natuurlijk ook gebruikt worden als TV- of
speelkamer.
Aan de voorzijde is een moderne open keuken (2017) met vrij uitzicht over de straat en kruising. De keuken is voorzien
van onder andere een apothekerskast, inbouwspots en diverse inbouwapparatuur zoals inductiekookplaat, ovenmagnetron, koelkast, vaatwasser en afzuigkap (merk Pelgrim).
Eerste verdieping:
Overloop met trap naar de tweede verdieping. De ruime ouderslaapkamer bevindt zich aan de voorzijde. Aan de
achterzijde zijn 2 slaapkamers.
De moderne luxueus uitgevoerde badkamer is fraai betegeld en voorzien van een inloopdouche met glazen wand, een
2 persoons wastafelmeubel met hardstenen blad en badkamerkasten aan weerszijden.
Tweede verdieping:
Overloop met toegang naar dakterras (ligging west).
Op de bovenste verdieping bevindt zich nog een ruime 4e slaapkamer met deur naar groot dakterras (ligging oost) van
ruim 16 m2.
Deze moderne woning is absoluut een bezichtiging waard !
Let op het betreft een bieden vanaf prijs. De verkoper ziet graag biedingen hoger dan deze vraagprijs tegemoet !
Bijzonderheden:
- Kadastrale gegevens: Almere U 3041
- Eigen grond, perceel van 223 m2
- Bouwjaar 1996
- Woonoppervlakte ca. 147 m2, inhoud ca. 580 m3
- Garage van ca. 29 m2 met elektra en krachtstroom
- Elektra 6 groepen met fornuisgroep en aardschakelaar
- Stadsverwarming voor verwarming en warm water
- Energielabel B
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- Ramen onlangs grotendeels vervangen door HR++ isolatieglas
- Mogelijkheid tot het plaatsen van zonnepanelen op dak garage en werkkamer
- Oplevering in overleg, kan snel.
- Notariskeuze aan koper (binnen regio)

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele
aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle
opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.
Een vraagprijs dient volgens jurisprudentie opgevat te worden als een uitnodiging om in onderhandeling te treden.
Bij de verkoop van dit object zijn de verkoopvoorwaarden van Driehoek Makelaardij van toepassing.
De koopakte wordt opgesteld volgens de modelkoopakte van de makelaars beroepsvereniging met gebruikelijke en
eventueel aanvullende clausules.
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Kenmerken
Vraagprijs
Soort
Type woning
Aantal kamers
Inhoud woning
Perceel oppervlakte
Gebruiksoppervlakte woonfunctie
Soort woning
Bouwjaar
Ligging
Tuin
Hoofdtuin
Garage
Verwarming
Isolatie

Locatie
Cecil B. de Millestraat 27
1325 RV ALMERE
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€ 369.000,00 k.k.
Woonhuis
2-onder-1-kapwoning
5 kamers waarvan 4 slaapkamer(s)
580 m3
223 m2
147 m2
Eengezinswoning
1996
In woonwijk, vrij uitzicht
Achtertuin, voortuin
Achtertuin 60 m2
: Inpandig 29 m2
: Stadsverwarming
: Dakisolatie, muurisolatie, dubbel glas

Foto's
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Plattegrond
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Kadastrale kaart

Driehoek Makelaardij
Arnoldsonstraat 49
2286 AG, RIJSWIJK ZH
Tel: (070) 336 16 09
E-mail: info@driehoekmakelaardij.nl
www.driehoekmakelaardij.nl

Lijst van zaken
Beschrijving zaken
Tuin
Tuinaanleg/bestrating/beplanting
Buitenverlichting
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder
Tuinhuis/buitenberging
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging
(Broei)kas
Voet droogmolen
Overige tuin, te weten:
Erfafscheiding
Woning
Vlaggenmast
Schotel/antenne
Brievenbus
(Voordeur)bel
Alarminstallatie
Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie
Rookmelders
Rolluiken/zonwering buiten
Zonwering binnen
Vliegenhorren
Raamdecoratie, te weten:
- gordijnrails
- gordijnen/vitrages
- rolgordijnen
- losse horren/rolhorren
Vloerdecoratie, te weten:
- vloerbedekking
- parketvloer/laminaat
- plavuizen
- pvc-vloer
Warmtevoorziening, te weten:
CV met toebehoren
Thermostaat
Mechanische ventilatie/luchtbehandeling
Airconditioning
(Voorzet) open haard met toebehoren
Allesbrander
Kachels
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Blijft
achter

Gaat mee

Overname
(mogelijk)

n.v.t

.

.
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.

Beschrijving zaken

Blijft
achter

Gaat mee

Overname
(mogelijk)

n.v.t

Isolatievoorzieningen
(voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten:
Radiatorafwerking, kranen en afsluiters
Schilderijophangsysteem
Keukenblok met bovenkasten
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
oven, kookplaat, vaatwasser, magnetron en koelkast
Keukenaccessoires
Verlichting, te weten:
(Losse) kasten, legplanken, te weten:
Vast bureau
Spiegelwanden
Wastafels met accessoires
Toiletaccessoires
Wc-bril
Badkameraccessoires
Spiegel, kranen
Sauna met toebehoren
Veiligheidsschakelaar wasautomaat
Waterslot wasautomaat
Overige
Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar waarvan eventuele leasecontracten, huurkoopcontracten of
huurcontracten zijn over te nemen:
Overige zaken, te weten:
.
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Opmerkingen
Het betreft een voorlopige lijst – de definitieve lijst moet nog worden opgesteld
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Toelichting

BROCHURE
Hoewel deze brochure met zorg is samengesteld kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Deze is bedoeld als
uitnodiging om in gesprek te komen.

BEDENKTIJD
Een aspirant-koper die in zijn hoedanigheid van consument een woning koopt, krijgt drie dagen bedenktijd om de
koopovereenkomst te ontbinden. Deze bedenktijd begint om 0.00 uur van de dag die volgt op de dag dat de tussen
partijen opgemaakte en door beide partijen ondertekende akte (in kopie) aan aspirant-koper ter hand is gesteld, voor
welke ontvangst aspirantkoper een ontvangstbevestiging ondertekent. Deze bedenktijd eindigt tegen 24.00 uur van
de laatste dag die van de bedenktijd deel uitmaakt. Indien de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen
erkende feestdag eindigt, wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of
algemeen erkende feestdag is. De bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin tenminste twee dagen
voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.
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