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Dit prachtige aan het water gelegen hoekhuis met vrij uitzicht aan de achterzijde over het
CASCADEPARK moet je gezien hebben!
Licht, ruimte, rust en genot allemaal onder 1 dak!
 
De moderne en populaire woonwijk Almere Poort (Europakwartier) biedt een heerlijk rustige
woonomgeving voor u en uw gezin.
Wonen in Almere Poort betekent wonen op een goed bereikbare locatie, vlakbij de A6 en A1,
strand en jachthaven, een topsportcentrum en een gloednieuw zwembad.
Almere Poort heeft een eigen NS station en binnen 20 minuten bent u met de trein in
Amsterdam. Het Europakwartier ligt centraal in Almere-Poort.
De plannen voor Almere-Poort zien er schitterend uit zo is de wijk dan ook nog volop in
aanbouw.
 
Een eigen ‘centrum’, een groot park ‘Het Cascadepark’ en nog veel meer voorzieningen
zoals bijvoorbeeld basisscholen, een peuterspeelzaal, een gezondheidscentrum, een
topsportcentrum, het Groenhorst College voor vmbo en mbo en verschillende
buurtontmoetingsruimten. De wijk heeft een heel royale opzet met veel groen en ruimte!
Recreatiemogelijkheden genoeg dus in de omgeving.
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Ligging en indeling

Begane grond:
Entree, ruime hal, meterkast, toilet met fonteintje,
berging, washok, opgang naar de eerste verdieping en
toegang tot de lichte woonkeuken.
De keuken is voorzien van veel bergruimte, ruime
werkbank, ingebouwde vaatwasser en kookplaat.
De ruimte biedt een zee van licht door de vide met
grote raampartijen die doorlopen tot het plafond van de
eerste verdieping!
 
Eerste verdieping:
Ruime open living met speelse hoeken en balkon aan
de voorzijde, op het Zuiden gelegen. De gehele
verdieping is voorzien van een lichtkleurige tegelvloer.
Ook hier grote raampartijen die de living extra licht
maken. Aan de voorzijde is er een speelhoekje
gecreëerd met een fonteintje.
 
Tweede verdieping:
Overloop met toegang tot 3 slaapkamers ,een berghok
en de badkamer voorzien van een badkuip, aparte
douche en 2e toilet.



Algemeen
Kenmerken

Algemeen
Kenmerken

Grachtenpand,
Eengezinswoning

5 kamers
waarvan 3 slaapkamers

Woonoppervlakte ca. 171 m2

1 balkon op het Zuiden en 1
balkon op het Noorden

Grondoppervlakte 85 m2

Nabij diverse openbare
voorzieningen

Bouwjaar 2008

In overleg
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Beneluxlaan632
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 17 april 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Kadastrale gegevens

Gemeente: Almere
Sectie: W
Perceel: 490
Oppervlakte: 85 m2
Eigendomssoort: volle eigendom

Achtertuin

Ligging: Noord
Diepte: ± 2 meter
Breedte: ± 4 meter
Oppervlakte: ± 8 m2

Isolatie Volledig

Centrale verwarming/Warmwater
Stadsverwarming



 ALGEMENE INFORMATIE

Brochure
Deze brochure is (met de grootste zorg) samengesteld
op basis van door de verkoper (en/of derden)
verstrekte informatie, aan deze informatie kunnen noch
jegens de makelaar, noch jegens de verkoper rechten
worden ontleend. De brochure houdt slechts een
uitnodiging in tot het doen van een bod c.q. openen
van de onder-handelingen.

Koopovereenkomst
Er is pas sprake van een bindende overeenkomst na
ondertekening van de schriftelijke koopovereenkomst
door zowel verkoper als koper. Wij zijn niet gerechtigd
tot het sluiten van een koopovereenkomst namens de
verkoper. De verkoper beslist zelf of hij met u een
schriftelijke koopovereenkomst wenst aan te gaan.
Indien u specifieke wensen heeft, adviseren wij u om
uw aankopend makelaar hiervan in kennis te stellen,
zodat u met uw aankopend makelaar kunt onderzoeken
of de woning aan uw wensen voldoet c.q. kan voldoen.
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van de
verkoopdocumentatie (bijvoorbeeld ten aanzien van
uw specifieke woonwensen), dan raden wij u aan die
tijdig aan ons te stellen, bij voorkeur via de e-mail.

Bij een tot stand gekomen overeenkomst, zal ERA Van
De Steege een koopakte (laten) opstellen. Daarin wordt
zoals te doen gebruikelijk opgenomen een
waarborgsom of bankgarantie van 10% van de
koopsom. Voor-behouden, zoals bijvoorbeeld het
verkrijgen van een financiering, nationale
hypotheekgarantie of bouwkundige keuring, kunnen
alleen worden opgenomen indien deze uitdrukkelijk bij
de bieding is vermeld en over deze ontbindende
voorwaarden overeenstemming is bereikt.
De wettelijk verplichte 3 dagen bedenktijd voor de
koper, wordt in de koopakte opgenomen.

Energielabel/ EPA Certificaat
Indien vereist en beschikbaar zal deze woning met
energielabel en/of EPA Certificaat worden geleverd.

Notariskeuze
De notariskeuze is aan de koper omdat deze bij
verkoop kosten koper betaalt aan de notaris.
Tegenwoordig worden veel aktes opgesteld en
gepasseerd door Stichting Akte Portaal (STAP). Hierbij
komt de notaris op locatie bij het te verkopen object
tezamen met verkoper, koper en makelaar.

Uw huidige woning
Bent u op dit moment reeds eigenaar van een woning,
dan kan advies omtrent de waarde van uw huidige
woning u helpen bij het nemen van een aankoop-
beslissing. Wij informeren u daarom graag vrijblijvend
en kosteloos over de waarde en de mogelijke verkoop
van uw woning. Dankzij ons lidmaatschap bij de ERA
zijn wij altijd en overal in de gelegenheid om u van
goed advies te voorzien.

De gebruiksoppervlakte is berekend conform de
branche vastgestelde NEN 2580-norm. De oppervlakte
kan derhalve afwijken van vergelijkbare panden en/of
oude referenties. Dit heeft vooral te maken met deze
(nieuwe) rekenmethode. Koper verklaart voldoende te
zijn geïnformeerd over de hiervoor bedoelde
normering. Wij doen ons uiterste best de juiste
oppervlakte en inhoud te bereken aan de hand van
eigen metingen en die van een professioneel bedrijf en
dit zoveel mogelijk te ondersteunen door het plaatsen
van plattegronden met maatvoering. Mocht de
maatvoering onverhoopt niet (volledig)
overeenkomstig de normering zijn vastgesteld, wordt
dit door koper aanvaard. Koper is voldoende in de
gelegenheid gesteld de maatvoering zelf te (laten)
controleren. Verschillen in de opgegeven maat en
grootte geven geen der partijen enig recht, zo ook niet
op aanpassing van de koopsom. Verkoper en ERA Van
De Steege aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid
in deze.

Wie is Hyppe? 
Hyppe staat voor een groep ervaren financieel 
adviseurs die vinden dat het anders kan in de 
financiële wereld. Het kan beter, begrijpelijker, 
toegankelijker en laagdrempeliger. 
Deskundig, onafhankelijk en transparant, ook dat 
is Hyppe. We zijn een soms wat eigenwijs clubje, 
dat niet gelooft in het ‘oude’ systeem van de 
financiële dienstverlening. De nieuwe fiscale wet- 
en regelgeving is er niet voor niets. Hyppe kent de 
weg en neemt je graag mee, zodat je zeker weet dat 
je met de juiste partij in zee gaat. 
Het gaat uiteindelijk om jouw toekomst en om jouw 
portemonnee! 

Bel ons om een afspraak te maken, de kosten voor 
het eerste gesprek nemen wij voor onze rekening.

Waar vindt u ons?

Almere Poort: 036-3030174
Almere Stad: 036-3030174
Huizen: 035-5234213
Hilversum: 035-3031352



ERA-makelaars hebben als mis-

sie om de woonwensen van hun 

opdrachtgevers te vervullen. De 

manier waarop zij dat doen, moet 

aan de hoogste kwaliteitseisen vol-

doen. Om dit te realiseren wordt 

de klanttevredenheid voortdurend 

gemeten. De ERA dienstverlening 

dient door onze opdrachtgevers te 

worden beloond met een 9 op een 

schaal van 1 tot 10.

ERA-makelaars vormen een select 

netwerk van kwaliteitsmakelaars. 

Dit netwerk is actief in meer dan 35 

landen ter wereld en kent rond de 

3.500 aangesloten kantoren.

Hoe verschillend al die 35 landen 

ook zijn, opvallend is dat vrijwel 

alle verkopers van huizen in al die 

landen de volgende behoeften met 

elkaar delen:

1. snelle verkoop

2. optimale prijs

3. geen zorgen achteraf

ERA-makelaars concentreren zich 

op deze drie basisbehoeften bij 

iedere opdrachtgever.

Kijk voor meer informatie in deze 

brochure of op www.era.nl.

ERA. STERK DOOR SERVICE

ERA Van De Steege

Wij zijn er voor u!!!

ERA Van De Steege is een makelaarsbedrijf met meerdere
specialismen dat ruim 40 jaar actief is. Wij stellen ons ten doel met
behulp van optimale inzet, uitgebreide marketing, doortastende
trainingen en de juiste aanpak het beste resultaat te verkrijgen voor
onze opdrachtgever. Wij stellen onze opdrachtgever en diens belangen
voorop. Door de jaren heen is er een schat aan kennis vergaard die wij
dagelijks aanwenden en met grote regelmaat vernieuwen. Tevens is in
de loop der jaren een enorm referentienetwerk opgebouwd van
tevreden opdrachtgevers die bij ons terugkeren of actief familie en
kennissen naar ons toesturen. Onze medewerkers zijn nimmer
uitgeleerd en zorgen ervoor op de hoogte te zijn van alle nieuwe
ontwikkelingen op ons vakgebied. Kwaliteit en service staan bij ons
hoog in het vaandel. De kantoren van ERA Van De Steege zijn
gevestigd in Amsterdam-Noord, Amsterdam-West, Diemen, Almere en
Zaanstad.

Deze brochure is met zorg samengesteld, echter er kunnen geen
rechten aan deze brochure worden ontleend. De akte van levering
dient te worden ondertekend bij een regionale notaris. Indien u
vragen heeft over deze woning, andere woningen of onze
dienstverlening dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

ERA Van De Steege Almere
Europalaan 941
1363 BM  Almere
Tel: 036-548 20 70
E-mail: almere@vandesteege.nl
Internet: www.vandesteege.nl


