Noorwegenkade 340, Almere

Kenmerken
Overdracht
Huurprijs

€ 1.695 bepaalde tijd

Uitvoering

Gestoffeerd

Aangeboden sinds

27-08-2019

Duur overeenkomst

bepaalde tijd

Waarborgsom

2 maanden / € 3.390

Totale servicekosten

€ 0 per maand

Indeling
Aantal kamers

3 kamers (2 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

1

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

1

Tuin
Oppervlakte

12m2

Breedte

4m

Diepte

3m

Ligging
Ligging

aan bosrand, aan water, bosrijke omgeving, aan rustige weg, kust, vrij uitzicht, haven

Bouw
Woontype 1

appartement

Woontype 2

Benedenwoning

Woontype 3
Bouwjaar

2019

Raamwerk

kunststof, draai- kiepramen

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

0m2

Totale woonoppervlakte

109m2

Inhoud

386m3

Energie
Verwarming

stadsverwarming

Type warm water

andere

Beglazing

superisolerend

Type isolatie

volledig geïsoleerd
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Plattegrond

Omschrijving
***FOR ENGLISH SEE BELOW***
Prijs is inclusief servicekosten en exclusief g/w/l.
Beschikbaar vanaf 1 Mei 2022. Bezichtigen vanaf 3 Mei. Geef uzelf op voor een bezichtiging door een bericht te sturen. Geef daarbij in
ieder geval het volgende aan:
Woonsituatie: alleenstaand, samenwonend, getrouwd.
Kind: ja/nee plus aantal.
Werkend: ja/nee, pensioen, alleen of beiden
Wij nemen contact met u op voor het maken van een afspraak.
In exclusief gebouw Strandpaviljoen, luxe turn-key nieuwbouwappartement aan de Noorwegenkade in Almere Poort,
3-kamerappartement op begane grond met tuinterras van 12m2, ca 4 meter hoge plafonds en luxe afwerking inclusief visgraat vloer
en hoge plinten. Centraal gelegen bij openbaar vervoer (treinstation Almere Poort op loopafstand) in alle richtingen en Amsterdam op
10 minuten rijden (Zuid-As 15 minuten) via snelweg A6 en A1. Uniek aan het strand en de jachthaven van Almere. Tegenover Duin en
Boomrijk met uitzicht op groen. Albert Heijn vlakbij de woning. Een plek om te genieten!
Entree: via gesloten luxe portiek met lift, trap, en video-intercom, eigen prive parkeerplek direct naast de woning op terrein.
Indeling appartement: entree, ruime L-vormige gang, woon- eetkamer aan voorzijde (9.24 x 4.93) met open keuken voorzien van luxe
AEG-apperatuur en toegang tot het tuinterras (4.00 x 2.00), ruim washok voor droger, wasmachine en meer (3.13 x 2.58), moderne
WC, twee slaapkamers resp. 5.08 x 3.98 en 3.13 x 2.58, moderne ruime badkamer met zeer ruime inloopdouche en designradiator,
externe berging van ca 4.00 x 2.00. Het appartement is volledig voorzien van zeer grote ramen en dubbel glas.
Bijzonderheden:
- ca. 4 meter hoge plafonds;
- Kookplaat met interne afzuiging, combi-magnetron, vaatwasser, koelkast incl. vriezer, designkranen;
- Op prive-terrein parkeerplekken voor bezoekers:
- Loopafstand van strand en jachthaven Marina Muiderzand met A6/A1 om de hoek, treinstation Almere Poort op enkele minuten en
een Albert Heijn nabij. Amsterdam al op 10 minuten.
- Excl. g/w/l
- Niet toegestaan zijn: roken, huisdieren (in overleg), delen en onderhuur.

--------Price includes service costs excl. gas/water/electricity
Available from May 1, 2022. Viewing from May 3rd. Sign up for a viewing by sending a message. In any case, indicate the following:
Living situation: single, living together, married.
Child: yes/no plus number.
Working: yes/no, pension, alone or both
We will contact you to make an appointment.
In exclusive building Strandpaviljoen, luxurious turn-key new-build apartment at Noorwegenkade in Almere Poort, 3-room apartment
on ground floor with terrace, 4 meter high ceilings and luxurious finishing including modern herringbone floor. Centrally situated close
to public transport (railway station Almere Poort at walking distance) in all directions and Amsterdam in a 10 minute drive (Zuid-As in
15 minutes) via highway A6 and A1. Unique and near Almere beach and marina Muiderzand with its yacht club. Across Duin en
Boomrijk with green views. Supermarket Albert Heijn very closely. A place to enjoy and relax!
Entrance: via secured entre with elevator and staircase, video-intercom, private own parking next to apartment.
Layout apartment: entre, spacious L-shaped hallway, living eating room in the front of the building 9.24 x 4.93 with open kitchen
including exclusive AEG appliences and entrence to terrace 4.00 x 2.00, laundry room 3.13 x 2.58 for dryer, washing machine and
more, modern toilet, 2 bedrooms of 5.08 x 3.98 and 3.13 x 2.58, modern spacious bathroom with walk-in shower and design radiator,
external storage room 4.00 x 2.00. The apartment has large double glass windows.
Additional:
- 4 meter high ceilings;
- Cooker with internal extraction, combi-microwave, dishwasher, fridge incl. freezer, design taps;
- Parking space for visitors on private terrain:
- At walking distance from beach, yacht club and Marina Muiderzand, close to highway A6/A1, railway station Almere Poort in a few
minutes (to Amsterdam 20 minutes) and supermarket Albert Heijn closeby. Amsterdam in 10 minutes by car.
- Excl. heating/water/electricity
- Not allowed: smoking, pets (open for discussion), sharing and sub-contracting.

