TE KOOP

Tweede Brikzeilhof 4
Almere

"Deze moderne vrijstaande villa met aangebouwde garage is gelegen in
de nieuwe en zeer populaire wijk Noorderplassen-West."
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Over Tweede Brikzeilhof 4

Indeling Begane grond:
Ruime en lichte entree welke directe toegang biedt tot de garage inclusief garderobe en wasruimte, toiletruimte,
meterkast, royale living, woonkeuken en de trapopgang naar de eerste verdieping. De wanden zijn glad gestuct en op
de vloer ligt een eikenhouten parketvloer met daaronder comfortabele vloerverwarming en rondom hoge geschilderde
plinten. De gehele woning dankt zijn stijlvolle uitstraling aan de houten binnenkozijnen met hoge stompe binnendeuren.
De toiletruimte is tot het plafond betegeld en is voorzien van een wandcloset en een hardstenen fontein. De
woonkamer is zeer licht door de twee grote raampartijen met uitzicht over gemeentelijk groen. De woonkamer is
voorzien van een verhoogd plafond en een stijlvolle gashaard. Vanuit de woonkeuken heeft u middels DRIE dubbele
openslaande deuren toegang tot de privacy volle achtertuin welke is gelegen op het zuiden. De stijlvolle en luxe
moderne inbouwkeuken is uitgevoerd met witte fronten gecombineerd met een donker granieten werkblad. De keuken
is voorzien van een kookeiland van 2,5 meter en diverse inbouwapparaten van het A-merk SIEMENS te weten: bak- en
stoomoven, combi-magnetron, oven, koelkast, vriezer, inductiekookplaat en vaatwasser. Daarnaast bevindt zich in de
keuken een Quooker en een LIEBHERR-wijnklimaatkast met twee zones. Aan één zijde van het kookeiland is er ruimte
voor het plaatsen van 4 barkrukken.
Eerste verdieping:
Lichte overloop met separate toiletruimte en toegang tot de 3 in grote variërende slaapkamers. De master bedroom is
gelegen aan de achterzijde van de woning en is voorzien van een inloopkast. De ruime moderne en luxe badkamer is
tot het plafond betegeld met stijlvolle wandtegels. De badkamer is voorzien van een duo ligbad welke is voorzien van
een mengkraan en separate handdouche. Een ruime inloopdouche met regendouche, separate handdouche en
moderne thermostaatkraan. En tot slot een breed badkamermeubel voorzien van 2 waskommen en een spiegel met
verlichting. Het raam zorgt voor licht, ventilatie en zicht op de groene woonomgeving en de tuin aan de achterzijde. De
wanden en plafonds zijn gestuct en op de vloer ligt een fraai eiken lamelparket doorlopend naar alle kamers met
rondom hoge plinten.
Tweede verdieping:
Via de vaste trap bereikt u de zolderverdieping welke is voorzien van een ruime slaapkamer met dakraam, voldoende
bergruimte en inloopkast. De wanden en plafonds zijn glad gestuct en op de vloer ligt een fraai lamelparket met rondom
hoge plinten.
Belangrijke kenmerken:
- Goed onderhouden en moderne villa;
- Ontworpen door Mulders vandenBerk Architecten;
- Royale living voorzien van hoog plafond en sfeervolle gashaard;
- Luxe moderne inbouwkeuken voorzien van groot kookeiland;
- Keuken voorzien van alle wenselijke apparatuur van SIEMENS en LIEBHERR-wijnklimaatkast;
- 4 in grootte variërende slaapkamers;
- Complete moderne luxe badkamer voorzien van ligbad en ruime inloopdouche;
- Begane grond voorzien van parketvloer in combinatie met vloerverwarming en rondom hoge geschilderde plinten;
- Stijlvolle entree met Red Cedar voordeur en garagedeuren;
- Glad gestucte wanden en mooie vloerafwerking;
- Beveiligingscamera’s en alarminstallatie aanwezig;
- Voorlopig energielabel A;
- Aanvaarding in overleg.

Bieden vanaf €650.000 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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