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"Wonen aan het water in een prachtig onderhouden watervilla"
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Over Tenerifestraat 14
Wonen aan het water in een prachtig onderhouden watervilla, dat is pas echt genieten!
De getoonde prijs van € 400.000,- k.k. dient te worden gezien als bieden vanaf prijs (starting price). De oorspronkelijk
vraagprijs is vastgesteld op €430.000,- k.k.
Deze woning ligt in een prachtige en rustige omgeving met vrij zicht aan de achterzijde. De woning ligt in de fijne en
groene Eilandenbuurt, waar ook nog veel water aanwezig is. Ook zijn er in deze wijk diverse fiets en wandelroutes
aanwezig. De woning is centraal gelegen nabij de uitvalswegen A6 en A27. Basisscholen, supermarkt en station zijn in
de nabije omgeving te vinden.
Ondanks het feit dat de woning in een woonwijk ligt, is de gehele beleving heel rustig.
Begane grond:
Grote voortuin met parkeerplaats, garage en entree. Entree/hal met de meterkast, toilet en trapopgang naar boven. Bij
binnenkomst in de living valt direct op dat de woning enorm licht is en heel speels is ingedeeld. De zithoek is verdiept
waardoor er een hoog plafond is ontstaan. Dit in combinatie met het vele licht en fraaie uitzicht over het water geeft een
heerlijk vrij gevoel. Vanuit de zitkamer kunt u via de loopdeur naar de zijtuin.
De keuken is aan de voorzijde van de woning gelegen en voorzien van diverse inbouwapparatuur; 4-pits
inductiekookplaat, afzuigkap, vaatwasser, magnetron, oven en een graniet werkblad. Alle apparatuur in de keuken (op
de oven na) is in 2018 vervangen. Daarnaast zijn ook de frontjes en de scharnieren van de keuken in 2018 vervangen.
De tuin is enorm ruim en onderhoudsvriendelijk. De ligging van de tuin is op het noordwesten, maar vanwege de ruimte
is er altijd wel een plekje in de zon of schaduw te vinden. Naast de tuin is de garage gelegen. De garage is voorzien
van elektra en ruim genoeg voor het plaatsen van een auto.
Eerste verdieping:
Overloop met toegang tot 2 ruime slaapkamers met verschillende afmetingen en de badkamer. De gehele trapopgang
en overloop is recent opnieuw gestuct, het sfeervolle ronde raampje maakt het erg licht. In de ouderslaapkamer is het
mogelijk een inloopkast te creëren. De gehele verdieping is voorzien van een laminaatvloer. De badkamer heeft
tegelwerk tot het plafond, een douchecabine, ligbad en een dubbele wastafel met meubel. Uiteraard is er een
mechanische ventilatie aanwezig voor het afvoeren van condens. Middels het raampje kan licht en lucht de badkamer
binnentreden. Het toilet is separaat.
Tweede verdieping:
Op deze ruime verdieping zijn nog twee extra slaapkamers gelegen. Ook is hier een aparte ruimte aanwezig waar de
wasmachine en droger gesitueerd zijn, evenals de cv ketel en de mechanisch ventilatie welke allebei 2 jaar geleden
vervangen zijn.
Bijzonderheden:
- Prachtige ligging aan het water;
- Schilderwerk buiten 2018, hierbij ook enkele gevelplaten vervangen;
- Cv-ketel en mechanische ventilatie uit 2016;
- Oplevering in overleg;

Bieden vanaf €400.000 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:

Makelaardij Van der Linden – Randstad 23-01 – Almere – 036-5330077 – info.almere@vanderlinden.nl

