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Aan de Wind 45 
Almere

"Luxe vrijstaande villa met een werkelijk fantastisch vrij uitzicht!"



Over Aan de Wind 45 
Deze aan het water gelegen woning ligt op een mooie kavel met grote steiger/ terras van 600m2 eigen grond en water. 

Indeling
Begane grond.
Ruime entree met toegang tot de bijkeuken en garderobe, toilet en trapopgang naar de eerste verdieping. Vanuit de hal
heeft u toegang tot de zeer riante living waar u een fantastisch uitzicht heeft over het water. 
Er is in de living plaats voor diverse zithoeken. Aansluitend is de keuken bereikbaar. De woonkeuken is voorzien van
een op maat gemaakte inrichting en is uiteraard van alle gemakken voorzien. De voortuin is middels dubbele
tuindeuren bereikbaar.

Eerste verdieping
Overloop met toegang tot drie kamers en de badkamer. De riante masterbedroom heeft beschikking over een
inloopkast en een fraai balkon. Vanuit de masterbedroom en het dakterras heeft u wederom een geweldig uitzicht. In
de badkamer heeft u de beschikking over een ruime douche, dubbele wastafel, ligbad en toilet. 

Tweede verdieping
Overloop met twee slaapkamers en tweede badkamer. In de badkamer heeft u de beschikking over een ruime
inloopdouche en wastafel met twee kranen en bergruimte in de grote lades.

Bijzonderheden
- Bouwjaar 1995
- Perceeloppervlakte 600m2, Woonoppervlakte ca 255m2, Balkon ca. 10m2
- Apart gelegen tuinhuis met w/k stromend water, gootsteen en praktisch aanrecht
- Verbouwd (onder architectuur) en uitgebreid in 2009 en 2011
- Extern schilderwerk is uitgevoerd in 2015
- Riante steiger (op heipalen) met ruime ligplaats voor een boot
- Airco’s aanwezig op elke verdieping
- Uitstekend beveiligd dmv alarm en hekken rondom
- Computergestuurde beregening van tuin, incl. potten
- Vaste buitenverwarming in de voortuin
- Tuinverlichting in gehele tuin en op steiger
- Alle ramen en puien v.v. zonneschermen, screens en horren
- Intercom-bel en Rookmelders
- Hoogwaardig afwerkings- en onderhoudsniveau 
- Separate, overdekte fietsenstalling
- Eigen opslag voor haardhout
- Veel privacy
- Aanvaarding in overleg

Vraagprijs €1.145.000 k.k.











Lijst met roerende zaken
Zaken n.v.t. blijft

achter
gaat
mee

ter
overname

Zaken n.v.t. blijft
achter

gaat
mee

ter
overname

Erfafscheiding / (sier-)bestrating / verlichting X

Beplanting / tuinaanleg X

Buitenverlichting aan de woning X

Vijver / vissen X

Tuinhuisje / buitenberging X

Vlaggenmast / vlaggenhouder X

Voet droogmolen X

(losse) brievenbus X

(voordeur) bel X

Veiligheidssloten (politiekeurmerk ja / nee) X

Alarminstallatie X

Rookmelder(s) (aantal: ) X

Veiligheidsschakelaar wasmachine X

Rolluiken / screens / zonneschermen (elektrisch) X

Lamellen / jaloezieen X

Rolgordijnen / vouwgordijnen X

Gordijnen X

Vitrages X

Horren (los, rol-, hordeur, vliegengordijn) X

Tapijt / linoleum / marmoleum / vinyl X

Plavuizen / parket / laminaat / kurk / hout X

Deurmat (verzonken) X

Close-in boiler / zonneboiler X

Cv-ketel met toebehoren X

(klok) thermostaat X

Thermostaatkranen op de radiatoren X

Open haard kanaal X

Open haard X

Gaskachel / houtkachel / allesbrander X

Schouw met sfeerhaard, gelhaard etc. X

Toebehoren: vonkenscherm, haardstel, etc X

Keukenblok incl. verlichting X

Koelkast X

Gas/inductie/keramische kookplaat X

Afzuigkap / -schouw / vlakscherm (mtr/mv) X

(combi) magnetron X

Hetelucht/ elektrische oven X

Vaatwasser X

Eetblad / bar X

Inbouwverlichting X

Opbouwverlichting (losse verlichting) X

Inbouw-/vaste kasten X

Losse kasten X

Boeken/ legplanken X

Toiletaccessoires X

Badkameraccessoires X

Wastafels op slaapkamers incl. accessoires X

Sauna met toebehoren: X

(huis)telefoontoestellen X

Telefooncentrale / ISDN / home/ quatrovox X

Roerende tuinzaken X

Steiger - bouwkosten 2009 ? 40.000,- X

Boekenkast woonkamer X

Wasmachine, vriezer, wijnkast X

Opmerkingen:

Informatielijst
Bijzonderheden:
Muur van de buren (nr. 43) staat ca. 15 cm binnen de erfgrens.

De gegevens in bovenstaande informatielijst zijn een gedeelte van de gegevens die door de verkoper aan ons zijn verstrekt. Voor de complete lijst kunt u contact opnemen met ons kantoor. Wijzigingen en afwijkingen voorbehouden.



 

Uittreksel kadaster:

Locatiekaart:

Deze kaarten zijn noordgericht.
Aan deze kaarten mogen geen maten en kunnen geen rechten worden ontleend. De
auteursrechten zijn voorbehouden aan de Dienst voor het Kadaster, Tele Atlas en de
openbare registers.


