Mazustraat 60, Almere

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 380.000 k.k.

Aangeboden sinds

-

Conditie

Kosten koper

Waarborgsom

nee

Bankgarantie

ja

Ontbindende voorwaarden financiering

€0

Indeling
Aantal kamers

5 kamers (1 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

2

Kelder

nee

Zolder

ja

Garage

nee

Aantal woonlagen

3

Tuin
Oppervlakte

40m2

Breedte

5,4m

Diepte

7,5m

Oppervlakte

16m2

Breedte

5,4m

Diepte

3,0m

Ligging
Ligging

Bouw

bosrijke omgeving, voorstad, aan rustige weg, gemeente, in woonwijk

Woontype 1

woning

Woontype 2

Eengezinswoning

Woontype 3

Tussenwoning

Bouwjaar

2013

Raamwerk

hardhout, draai- kiepramen

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

107m2

Totale woonoppervlakte

150m2

Inhoud

545m3

Energie
Verwarming

stadsverwarming, vloerverwarming gedeeltelijk

Type warm water

andere

Beglazing

dubbel, superisolerend

Type isolatie

volledig geïsoleerd

Impressies 1/6

Impressies 2/6

Impressies 3/6

Impressies 4/6

Impressies 5/6

Impressies 6/6

Plattegrond

Plattegrond

Omschrijving
Let op : Deze woning wordt u aangeboden middels een bieden vanafprijs!
See English text below.
Ben jij op zoek naar:
- Een eengezinswoning dat helemaal af is?
- Een moderne woning met nog veel mogelijkheden om het helemaal eigen te maken?
- Een plaatje van een huis met een hoog afwerkingsniveau en van alle gemakken voorzien?
- Een huis dat staat in het populaire Almere Poort (Homeruskwartier), in een kindvriendelijke buurt en goede ligging ten opzichte van
uitvalswegen?
Pak dan nu je kans!
Begane Grond
Entree met hal, moderne toiletruimte met witte betegeling tot plafondhoogte en een zwevend toilet, toegang tot de woonkamer en
trapopgang naar de eerste verdieping.
Wat meteen opvalt is de ruime, lichte entree met openslaande tussendeuren naar de woonkamer toe.
De moderne hooglans witte keuken met groot kookeiland is een echte eyecatcher en van alle gemakken voorzien.
Zo zit er een inductie kookplaat in, een vaatwasmachine, een combimagnetron, koelkast, vriezer en maakt een zwart composiet
werkblad de keuken helemaal af.
Op de gehele begane vloer ligt een massief eikenhouten vloer (incl. vloerverwarming).
Aangezien de achterzijde bestaat uit een grote raampartij en openslaande deuren naar de achtertuin is de ruimte erg licht.
Eerste Verdieping
Ook op de eerste verdieping ligt dezelfde massief eikenhouten vloer en op de overloop is een lichte werkhoek gecreëerd.
Daarnaast bevindt zich hier een grote slaapkamer en de inloopkast.
De badkamer is modern en luxieus. Deze is voorzien van een grote witte en zwarte tegel tot plafondhoogte in combinatie met donkere
vloertegels.
Naast een dubbel (design) wastafelmeubel, vind je hier ook de 2e toilet, een luxe inloopdouche (regendouche) en in het plafond
ingebouwde speakers.
Tweede verdieping
Op deze verdieping kun je alle kanten op. Het betreft een grote open ruimte (plat dak) met veel licht en met een aparte wasruimte
voorzien van de aansluitingen voor de wasmachine, droger en MV installatie.
Hier kunnen met gemak nog twee slaapkamers worden gerealiseerd.
Tuin

De gehele tuin is bestraat met grote antracietgrijze betontegels, zodat u geen tijd kwijt bent aan het onderhoud. Ook staat hier een
berging.
Daarnaast bevindt zich achter de schutting nog een binnentuin waar je gebruik van kunt maken.
Buurt
Almere Poort ligt ideaal ten opzichte van het station, een internationale school en het Homeruspark. Ook uitvalswegen zoals de A6 en
de A27 zijn snel en gemakkelijk bereikbaar.
Daarnaast ligt het erg gunstig ten opzichte van allerlei voorzieningen zoals scholen, gezondheidscentrums, winkels,
recreatiemogelijkheden, strand en openbaar vervoer.
Bijzonderheden
- Hoog afwerkingsniveau
- Alle wanden voorzien van glasvlies en zijn de plafonds glad gestuukt
- Het schilderwerk aan de buitenzijde is in 2018 door een erkend schildersbedrijf uitgevoerd
- Massief eikenhouten vloer op de begane grond en 1e etage
- Veel mogelijkheden voor de 2e etage
- Goed onderhouden, volledig geïsoleerd woning uit 2013
- Energielabel A
- Vloerverwarming op de begane grond
- Stadsverwarming
- Overname Inboedel bespreekbaar
- Oplevering in overleg
-Are you looking for:
A single-family home that is completely finished?
A modern home with lots of possibilities to make it your own?
An amazing house with a high level of finishing and fully equipped?
A house that stands in the popular Almere Poort (Homeruskwartier), in a child-friendly neighborhood and good location in relation to
roads?
Then take your chance now!
ground floor
Entrance with hallway, modern toilet room with white tiles to ceiling height and a floating toilet, access to the living room and stairs to
the first floor.
What is immediately noticeable is the spacious, light entrance with sliding doors to the living room.
The modern high-gloss white kitchen with large cooking island is a real eyecatcher and fully equipped.
There is an induction cooker, a dishwasher, a combi microwave, fridge, freezer and a black composite worktop completes the kitchen.
On the entire ground floor is a solid oak floor (including underfloor heating).

Since the rear consists of a large window section and doors to the backyard, the room is very light.
First floor
Also on the first floor is the same solid oak floor and on the landing a light work angle has been created.
In addition, there is a large bedroom and the walk-in closet.
The bathroom is modern and luxurious. This is equipped with a large white and black tile to ceiling height in combination with dark
floor tiles.
In addition to a double (design) washbasin, you will also find the 2nd toilet, a luxury walk-in shower (rain shower) and speakers built
into the ceiling.
Second floor
You can go in all directions on this floor. It is a large open space (flat roof) with lots of light and a separate laundry room with the
connections for the washer, dryer and MV installation.
Here two bedrooms can easily be realized.
Garden
The entire garden is paved with large anthracite gray concrete tiles, so you do not waste time on maintenance. There is also a storage
room here.
In addition, there is another courtyard garden behind the fence that you can use.
Neighborhood
Almere Poort is ideally situated for the station, an international school and the Homeruspark. Also roads such as the A6 and the A27
are quickly and easily accessible.
In addition, it is very favorable compared to all kinds of facilities such as schools, health centers, shops, recreational facilities, beach
and public transport.
What makes this property special?
- High level of finishing
- All walls have glass fleece and the ceilings are smoothly plastered
- The painting on the outside was carried out in 2018 by a recognized painting company
- Solid oak floor on the ground floor and 1st floor
- Many possibilities for the 2nd floor
- Well maintained, fully isolated house from 2013
- Energy label A
- Underfloor heating on the ground floor
- District heating
- Acceptance of furniture negotiable
- Delivery in consultation

