TE KOOP

Jeroen Boschplantsoen 9
Almere

"Heerlijke 2^1 kap woning met veel ruimte aan groot groen plantsoen"
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Over Jeroen Boschplantsoen 9

Deze heerlijke 2-onder-1 kap woning is gelegen aan het Jeroen Boschplantsoen. Oftewel, door het grote groene
plantsoen met speeltuin aan de voorzijde heb je extra privacy en geen directe overburen. Het is verrassend hoeveel
ruimte de woning biedt. Er zijn 5 kamers, een ruime berging en een inpandige parkeergarage en parkeergelegenheid
op eigen terrein met ruimte voor 2 auto's.
Begane grond:
De begane grond meet een woonoppervlakte van circa 86m2. De zeer ruime woonkamer is maar liefst 10,5 meter lang.
De tuin is zowel via de schuifpui in de woonkamer als de tuindeur in de keuken te bereiken. De half open grote
woonkeuken biedt voldoende ruimte voor een eettafel en is voorzien van een ruime hoekopstelling met verschillende
inbouwapparatuur, denk hierbij aan een vaatwasser (2016), combi-oven met magnetron, oven, 4-pits elektrische
kookplaat, koelkast en vriezer. Tevens is er in de keuken nog een handige inpandige bergkast aanwezig. De keuken is
voorzien van vloerverwarming. In de hal vind je het separaat toilet met fontein en de deur die toegang geeft tot de
inpandige garage met openslaande garagedeuren. De garage heeft een wasbak met een koud- en warmwater kraan.
In de garage is ook een verwarming aanwezig zodat je de garage ook eventueel als kamer (hobby, werk et cetera) kan
gebruiken.
Eerste verdieping
Op deze verdieping zijn 3 ruime kamers. Waarbij de master bedroom met vaste kledingkast aan de achterzijde is
gelegen. Verder is er op de verdieping een separate ruimte aanwezig met een afvoer en een wasmachine aansluiting
(water aansluiting). De badkamer is in 2016 helemaal verbouwd en gemoderniseerd. Zo zijn de wanden en de vloer
keurig betegeld, is er een ligbad geplaatst, handdoekradiator, vergrote inloopdouche met glazen deur en dubbele
wastafel. Ook op deze verdieping is een (tweede) separaat toilet met fontein aanwezig en een extra bergkast.
Tweede verdieping/zolderverdieping
Op deze verdieping zul je verrast worden door de ruimte die de verdieping biedt (42m2).
De tuin is keurig aangelegd en is zeer verzorgd. Er is glazen terrasoverkapping geplaatst met inbouwspotjes.
Bijzonderheden:
- Bouwjaar 1999;
- Totale woonoppervlakte ca. 209m2;
- Inpandige garage;
- 5 kamers;
- Zeer ruime separate woonkeuken;
- Badkamer gemoderniseerd in 2016;
- Veel bergruimte aanwezig;
- Schilderwerk buiten 2017 (voorjaar);
- Schilderwerk binnen 2017 (najaar);
- Levering: bij voorkeur vanaf juni 2019.

Bieden vanaf €425.000 k.k.
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De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie
van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij
het uitvoeren van de meting.
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Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening
Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is
niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een
rechtsgeldige koopovereenkomst als de particuliere verkoper en de particuliere koper de
koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een
bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van
de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een 'ondertekende koopovereenkomst'.

Uitbrengen van biedingen:
Ten behoeve van de voortgang van de verkoop en afbakening van verantwoordelijkheden,
geven wij hierbij graag melding van de verkoopcondities in geval een aspirant koper geen
gebruik wenst te maken van deskundige aankoopbegeleiding in de vorm van een makelaar.
Indien, bij het aangaan van de onderhandelingen, hiertoe door een aspirant-koper wordt
gekozen dient deze:
aan verkopend makelaar naar genoegen aan te tonen dat het onderliggende voorstel
voldoende financieel is gewaarborgd. Uiteraard is het mogelijk om via ons kantoor een
vrijblijvend hypotheekadvies te verkrijgen.
Biedingen worden slechts behandeld indien deze schriftelijk (per post, fax of e-mail) aan de
verkopend makelaar zijn bevestigd.
Een bieding gedaan per e-mail is pas rechtsgeldig wanneer de ontvangst van de e-mail is
bevestigd door Makelaardij Van der Linden aan de afzender.
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.
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Uittreksel kadaster:
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