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"Prachtige, en vooral, ruime 2- onder-1 kap-woning gelegen in de
Sieradenbuurt in Almere-Buiten"
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Over Tiarastraat 5

De Sieradenbuurt is één van de kleinere buurten in Almere, maar is bij uitstek een buurt om prettig te wonen. De buurt
is voorzien van een Voedselbos, welke is vormgegeven door de buurtbewoners. De buurt is dichtbij het NS-station
Almere Oostvaarders gelegen, waarbij ook een grote supermarkt is gevestigd. Eveneens zit hier een middelbare
school. Een kinderopvang en basisschool zijn op fietsafstand gelegen. De Rijksweg A6 richting Lelystad of Amsterdam
is met de auto op 5 minuten rijafstand.
Indeling:
Deze prachtige woning staat op een perceel van ca. 284 m² en heeft een woonoppervlakte van 163 m². Het perceel is
afgesloten door een hek aan de voorzijde en heeft ruimte voor parkeren op eigen terrein om vervolgens gemakkelijk bij
de voordeur aan de zijkant uit te komen. Op het dak zijn 16 zonnepanelen gelegen. Bij binnenkomst in de woning valt
direct de ruimte en het vele licht op en treft u de hal met aan de linkerzijde de meterkast voorzien van een handige
schoenenkast en het zwevend toilet met fonteintje. De hal biedt tevens toegang tot de garage. Vanuit de hal is aan de
voorzijde de woonkeuken te bereiken. De keuken (2006) is voorzien van een vaatwasser, combi-oven, afzuigkap,
gasfornuis, gootsteen en genoeg opbergruimte. De eetkamer is gesitueerd in een prachtige erker en heeft grote
raampartijen om veel licht te genereren. Aan de achterzijde waar u via de openslaande deuren komt is de woonkamer
gelegen. De ruime woonkamer heeft ook weer openslaande deuren naar de tuin om lekker de deur open te zetten bij
mooi weer. De gehele begane grond is voorzien van een moderne plavuizen vloer voorzien met vloerverwarming,
strakke wanden, gestucte verlaagde plafonds voorzien van inbouwspots en sierlijsten. Ook zijn alle deuren vervangen
voor mooie paneeldeuren.
De tuin nodigt zeker uit om in te verblijven. De tuin is gelegen op het zuidoosten en is voorzien van een mooie veranda
om de barbecue aan te zetten. Ook kunt u van de loopdeur gebruik maken om in de garage te komen.
Eerste verdieping
Middels de open trap is de eerste verdieping te bereiken. Via de overloop zijn drie slaapkamers te bereiken. Aan de
achterzijde zijn twee ruime slaapkamers gevestigd waarvan één is voorzien van de wasmachine- en droger aansluiting.
Aan de voorzijde is de masterbedroom gevestigd met genoeg ruimte voor een grote kledingkast. De gehele verdieping
is voorzien van een nette laminaatvloer. De tussen gelegen badkamer (2006) is voorzien van een wastafel met twee
kranen, een wastafelmeubel, een zwevend toilet en een inloop-douchecabine met stoomfunctie.
Zolder
Op de zolder is een hele grote ruimte met dakkapel aan de voorzijde en twee dakramen aan de achterzijde. Tevens
treft u hier een wastafel. Deze ruimte kan eenvoudig worden omgebouwd tot twee slaapkamers. Ook is hier de
technische ruimte gevestigd. De verdieping is voorzien van een lichte laminaatvloer.
Deze prachtige 2-onder-1 kapwoning is gebouwd voor mensen die het toppunt zoeken van comfortabel en mooi
wonen. Dit betekent onder andere: Een luxe woning met een grote voor- en achtertuin, in een groene ruim opgezette
wijk met zowel binnen als buiten veel ruimte. Kortom, wij nodigen u uit voor een bezichtiging bij deze woning.
Bijzonderheden:
- Gelegen in de rustige Sieradenbuurt;
- Woonoppervlakte van ca. 163m2
- Het riool in de straat is vervangen door de gemeente; 2017
- Buitenzijde in 2018 geschilderd;
- Mandelig stuk grond aan de voorzijde van de woning;

Bieden vanaf €450.000 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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