
Gangboord 2
Almere

€ 290.000,- k.k.



Indeling

Begane grond:

Entree, ruime hal met meterkast, toiletruimte met fontein en 

trapopgang naar de eerste verdieping. De riante en gezel-

lige woonkamer en geeft middels de openslaande deuren 

toegang tot de goed bemeten achtertuin. De benedenverdie-

ping is voorzien van een stenen vloer met vloerverwarming! 

De achtertuin is gelegen op het zuiden en fraai ingericht. De 

tuin beschikt over een vrijstaande houten berging, achterom 

en toegang tot eigen parkeerplaats. De keuken is gelegen 

aan de voorzijde van de woning en is geplaatst in een zeer 

praktische opstelling. Het raam aan de voorzijde zorgt voor 

leuk uitzicht over de straat een een aangename lichtinval. De 

keuken is strak, modern en biedt enorm veel kastruimte. Of je 

hier nu een boterhammetje smeert of een compleet drie-gan-

gen-diner vandaan tovert, deze keuken is er klaar voor! Je 

vindt hier onder andere een 4-pits inductie fornuis, afzuigkap, 

vaatwasser, combi-oven, koelkast en vriezer.  

Eerste verdieping:

Een ruime overloop. Twee slaapkamers zijn gelegen aan 

de achterzijde van de woning een van deze kamers is zeer 

royaal en ideaal als master bedroom te gebruiken. De derde 

slaapkamer aan de voorzijde van de woning en heeft een 

mooi raam die veel licht geeft. De 1e en 2e verdieping zijn 

voorzien van een karakteristieke houten vloer. De complete 

badkamer is uitgevoerd met een inloop douche, tweede 

toilet, een wastafel en is geheel betegeld. 



Deze bijzondere en keurig afgewerkte 5 kamer woning ligt in de door natuur en water omgeven 

wijk Noorderplassen  West. Wonen in de Noorderplassen is recreëren en wonen in een daarnaast 

is de wijk centraal gelegen en biedt snelle aansluitingen naar de A6, A1 en de A27 als ook naar 

het centrum van Almere stad, scholen, supermarkt en gezondheidscentrum.  





Tweede verdieping :

Ruime zolderverdieping met veel licht bied de gelegenheid voor een kantoor of eventueel een 

4e slaapkamer. In een afgeschermde ruimte zijn de aansluitingen voor de wasmachine en de 

droger.

Bijzonderheden:

- Bieden vanaf prijs

- Bouwjaar 2007

- 125 m2 woonoppervlakte 

- Vloerverwarming

- hardhouten kozijnen

- Luxaflex horren

- 2018 van buiten geschilderd

- VVE bijdrage per maand €155,-

- Mogelijkheid voor een dakkapel









Algemeen / kenmerken

Eensgezinswoning 5 kamers

Waarvan 4 slaapkamers

Woonoppervlakte 125 m²

Tuin op het zuiden

Inhoud 410 m3

Gelegen nabij diverse 

voorzieningen

Bouwjaar 2007

Oplevering in overleg



blijft achteri

gaat meei

ter overnamei
n.v.t.i

blijft achteri

gaat meei

ter overnamei
n.v.t.i

Lijst van zaken

Buitenverlichting  X
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder        X
Tuinhuis/buitenberging  X
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging  X
(Broei)kas        X
Voet droogmolen        X
Overige tuin, te weten:         X
-        X
Vlaggenmast        X
Schotel/antenne        X
Brievenbus  X
(Voordeur)bel  X
Alarminstallatie        X
Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie  X
Rookmelders  X
Rolluiken/zonwering buiten        X
Zonwering binnen        X
Vliegenhorren        X
Raamdecoratie, te weten:
-gordijnrails/gordijnen/vitrages  X
-rolgordijnen  X
-losse horren/rolhorren  X
Vloerdecoratie, te weten:
-Vloerbedekking        X
-parketvloer/laminaat        X
-plavuizen  X
-        X
CV met toebehoren        X
Thermostaat  X
Mechanische ventilatie/luchtbehandeling  X
Airconditioning        X
(Voorzet) open haard met toebehoren        X
Allesbrander        X
Kachels        X
Isolatievoorzieningen        X
(voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten:
-        X
Radiatorafwerking        X
Schilderijophangsysteem        X
Keukenblok met bovenkasten        X
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
-
Keukenaccessoires  X
Verlichting, te weten:        X
(Losse) kasten, legplanken, te weten:      X
-        X
Vast bureau        X
Spiegelwanden        X

Wastafels met accessoires        X
Toiletaccessoires  X
Badkameraccessoires        X
Veiligheidsschakelaar wasautomaat    X



Algemene informatie

Brochure<br />In deze brochure treft u een beknopte beschrij-

ving van de woning, samengesteld uit informatie verkregen van 

de opdrachtgever, oorspronkelijke verkoopdocumentatie en/

of derden. De eventueel aanwezige tekeningen geven over het 

algemeen echter een globale situatie van de werkelijkheid weer. 

Afmetingen en indelingen kunnen verschillen. Hoewel de bro-

chure met grote zorg is samengesteld, zijn zowel de informatie als 

het aanbod vrijblijvend en kunnen er geen rechten aan worden 

ontleend.<br /><br />Kopersinformatie<br />Let op: ERA Van De 

Steege treedt op namens de verkoper en behartigt uitsluitend 

diens belangen. Op grond van de mededelingsplicht wordt u over 

het object meegedeeld wat op wettelijke gronden noodzakelijk is. 

Wij adviseren u een deskundige NVM makelaar in te schakelen die 

u begeleidt bij het aankoopproces. Wanneer wij niet namens de 

verkoper optreden, kunnen wij uiteraard uw belangen behartigen.

Verkoopvoorwaarden<br />Verkoop geschiedt te allen tijde onder 

voorbehoud van gunning verkoper en nadat over alle zaken, niet 

alleen de prijs maar ook over o.a. de ontbindende voorwaarden, 

oplevering, roerende zaken etc., volledige overeenstemming is 

bereikt. Indien er na het sluiten van een modnelinge overeen-

komst binnen 7 werkdagen g&eacute;&eacute;n koopakte is 

opgemaakt en door beide partijen ondertekend kan de verkoper 

zich vrij achten om met andere partijen in zee te gaan.<br /><br 

/>Koopovereenkomst<br />Voor woningen en appartementen 

waarvan de ouderdom 25 jaar of meer bedraagt, of wanneer de 

objectomschrijving dat nadrukkelijk aangeeft, wordt een ouder-

domsclausule in de koopakte opgenomen. Deze clausule houdt 

in dat het object niet de bouwkundige eigenschappen bezit die 

thans aan nieuwe woningen worden toegekend en verkoper niet 

instaat voor de bouwkundige kwaliteit van het object en/ of onder-

delen daarvan. De aspirant-koper kan voor zijn rekening en risico 

en bouwkundig onderzoek laten uitvoeren. Dit zal zo nodig in de 

koopakte worden gezet.<br /><br />Bij een tot stand gekomen 

overeenkomst zal door een notaris die is aangesloten bij Ring 

Amsterdam Notarissen de koopakte worden opgesteld conform 

de richtlijnen van de NVM. Daarin zal zoals gebruikelijk worden 

opgenomen een waarborgsom of bankgarantie van 10% van de 

koopsom.



ERA Van De Steege

Europalaan 941  |  1363 BM  Almere  |  T. 036-5482070

almere@vandesteege.nl  |  www.vandesteege.nl


