
BETROKKEN, BETROUWBAAR EN PROFESSIONEEL

Uw woning in Almere!
Jivestraat 33

Met ruim 25 jaar ervaring.

Gespecialiseerd in: verkoop, aankoop en taxatie 


van bestaande woningen in Almere.

https://www.immo.nl/woningen/
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Jivestraat 33 - Almere
De woning wordt aangeboden met een VRAAGPRIJS van € 425.000,- k.k.

Op één van de mooiste locaties aan de rand van de Danswijk gelegen hoekwoning. Het 
uitzicht is hier echt fantastisch omdat aan de voorzijde een ruime groenstrook aanwezig is 
gelegen aan doorgaand vaarwater de "Hoge Vaart”. 




De woning is luxe en modern afgewerkt met een compleet nieuw aangelegde moderne 
tuin (2022), moderne keuken met inbouwapparatuur, vloerverwarming, moderne 
badkamer, laminaat op de verdiepingen, aangebouwde tuinkamer met verwarming en 
schuifdeuren en als kers op de taart het overdekte dakterras met prachtig weids uitzicht 
over de woonwijk en het water!!




Door de ruime maatvoering van de leefruimte en het aantal slaapkamers is dit een ideale 
woning voor starters en/of een gezin. De woning ligt in de Danswijk met op loopafstand 
een buurtsupermarkt, bushalte en een basisschool. Met de auto bent u binnen een paar 
minuten op de A6 met uitvalswegen naar de A1 en A27. Binnen enkele minuten fietsen 
bereikt u het NS station van Parkwijk.




Gebruiksoppervlakte conform branche-brede meetinstructie ingemeten 114 m2. Het 
dakterras is maar liefst 24 m2.
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Indeling:
Begane grond: 




Ruime hal met de meterkast voorzien van 
stadsverwarming, trapopgang, toiletruimte en toegang 
naar de royale doorzon woonkamer. Wat direct hier 
opvalt is hoeveel licht er in de woning is. Er is een groot 
raam aan de voorzijde met fantastisch uitzicht. Door de 
hoekligging zijn er een aantal ramen in de zijgevel 
aanwezig en aan de achterzijde zijn openslaande deuren 
aanwezig naar de tuinkamer. De vloer is voorzien van 
plavuizen met vloerverwarming en de elektrische haard 
blijft achter en kan ook verwarmen. 




Aan de achterzijde is de open keuken gelegen voorzien 
van een L-vorm keukenblok met hoogglans grijze 
fronten en ingebouwde apparatuur waaronder: 
keramische kookplaat, afzuigkap (recirculatie) met 
motor, koelkast, vriezer, combimagnetron en een 
vaatwasser. 
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Bij de keuken is een tuindeur aanwezig met toegang 
naar de tuinkamer. 




De tuinkamer is voorzien van een betonnen vloer met 
plavuizen, glazen schuifdeuren naar de tuin, tv 
aansluiting, inbouw spotjes en een radiator. Deze 
ruimte vergroot echt de woning!!




De tuin is verder aangelegd in 2022 zowel aan de 
voorzijde als aan de achterzijde met moderne 
bestrating, schuttingen (ook nieuw), houten berging 
met elektra en een eigen achterom. De tuin ligt op het 
zuid westen dus heel veel zon.




1e verdieping: 




Overloop met toegang naar de badkamer en 3 
slaapkamers. De gehele verdieping is voorzien van een 
nette laminaatvloer. 
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De badkamer is uitgevoerd met modern tegelwerk, vrij 
hangend toilet, wastafelmeubel, ligbad, ruime 
inloopdouche, handdoekradiator en een verlaagd 
plafond met inbouwspots. Het raam wordt nog 
vervangen voor een kunststof raam.




2e verdieping: 




Ruime hal met aan de achterzijde een wasmachine 
ruimte voorzien van een handig keukenblok zodat u 
makkelijk de was kunt vouwen en een opbergruimte 
heeft. Op de overloop is nog een mogelijkheid om een 
4e kamer te maken of gewoon open te laten en als 
werkruimte te gebruiken. Hier heeft u tegens toegang 
tot het royale dakterras met prachtig uitzicht. U kunt 
hier heel lang buiten genieten, want het dakterras is 
voorzien van een overkapping. 




Aanvaarding in overleg.
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Bijzonderheden:

- Prachtige locatie met uitzicht op groen en de Hoge 
Vaart

- Hoekwoning met zij-tuin en zijramen in de woonkamer

- Nieuwe tuinaanleg voor en achter (2022)

- Moderne badkamer, keuken en vloerverwarming

- Dakbedekking is in 2017 vervangen (woning en 
berging)

- Direct naast het huis bevindt zich een laadpaal voor 
een elektrische auto




Disclaimer:

Deze informatie is 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.

https://www.immo.nl/woningen/
https://www.immo.nl/woningen/


https://www.immo.nl/woningen/


https://www.immo.nl/woningen/


https://www.immo.nl/woningen/


https://www.immo.nl/woningen/


https://www.immo.nl/woningen/


Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakten:

Woonoppervlakte	

Overige inpandige ruimte	  

Externe bergruimte	 

Perceeloppervlakte	 

Inhoud	 




 



114 m²

-

8 m²

178 m²

462 m³
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Begane grond
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1e verdieping
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2e verdieping
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Kadastrale kaart
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Lijst van zaken,  Jivestraat 33, Almere:

Blijft 
achter

Gaat mee Ter overname NVT

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Allesbrander X

Houtkachel X

(Gas)kachels X

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - X

 - X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - X

 - X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 - X

 - X
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Lijst van zaken,  Jivestraat 33, Almere:

Blijft 
achter

Gaat mee Ter overname NVT

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 - schilderij ophangsysteem X

 - X

 - X

 - X

 - X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 - koffiezetapparaat X

 - X

 - X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 

Woning - Sanitair/sauna

Sauna met toebehoren X

X
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Lijst van zaken,  Jivestraat 33, Almere:

Blijft 
achter

Gaat mee Ter overname NVT

X

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 - X

 - X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - jacuzzi/whirlpool X

 - douche (cabine/scherm) X

 - stoomdouche (cabine) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - X

 - X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Schotel/antenne X

Brievenbus X

Kluis X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Screens X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X
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Lijst van zaken,  Jivestraat 33, Almere:

Blijft 
achter

Gaat mee Ter overname NVT

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Zonnepanelen X

Oplaadpunt elektrische auto X

X

X

X

X

X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 - geiser X

 - X

 - X

 - X

 

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie 
etc.), te weten

 - X

 - X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

planten in de grond blijven achter, planten in 
potten gaan mee.

X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

(Broei)kas X

X

X
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Lijst van zaken,  Jivestraat 33, Almere:

Blijft 
achter

Gaat mee Ter overname NVT

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 - X

 - X

 

Overig - Contracten

CV: Nee

Boiler: Nee

Zonnepanelen: Nee

https://www.immo.nl/woningen/


Uw woning in Almere!

WAAROM IMMO ARIE VAN DER LEE�


VERKOOPMAKELAAR ALMERE?

• �Professionele en succesvolle verkoopaanpak.


• �Persoonlijk contact.


• �Specialist bestaande bouw.


• �Aanvullende diensten, klussendienst. 


en verkoopstyling.


• �Eigen huurwoningen als tussenoplossing.


• ��6 dagen in de week open, ook op zaterdag 

bezichtigen.


• �In het centrum op A-locatie zit ons kantoor.


• �Altijd actueel via onze nieuwsbrief 


• �In onze winkel met de virtual reality bril huizen


bezichtigen.

IMMO ARIE VAN DER LEE B.V.

Schoutstraat 8

1315 KW Almere

Tel: 036 - 533 00 35

What’s App: (06) 336 11 660

info@immo.nl



www.immo.nl

BETROKKEN, BETROUWBAAR EN PROFESSIONEEL
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