
Wonen in Vrijzicht

Meer informatie:

Architect
Santman van Staaden Architecten
Apollostraat 24
1363 TJ Almere
info@santman.nl
www.santman.nl

Makelaar
Arcuris Makelaars Almere
Postbus 1329
1300 BH Almere
info@arcuris.eu
www.arcuris.eu

Realisatie
Beke groep
De Riek 2
1704 AS Heerhugowaard
info@bekeontwikkeling.nl
www.bekegroep.nl

Makelaar
De Nieuwbouwmakelaar
Marktgracht 43
1353 AK Almere
Mirjam Cok
06 - 1483 3384
mbcok@de-nieuwbouwmakelaar.nl
www.de-nieuwbouwmakelaar.nl

Disclaimer
Niets uit deze flyer mag gebruikt en/of worden vermenigvuldigd zonder toestemming van de opdrachtgever. De impressies en 
plattegronden geven een indicatie van hoe de appartementen er uit gaan zien. Aan deze flyer kunnen geen rechten worden 
ontleend. © Copyright 2014 CreateLab, Almere
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ALS AL HET GOEDE SAMENKOMT, WORDT WONEN PUUR GENIETEN
Comfortabel, luxe en groen wonen met veel ruimte om buiten te zijn zonder het onderhoud 
van een tuin. Aantrekkelijk? Bekijk dan de hofappartementen aan het Cascadepark van
appartementengebouw Vrijzicht.

Puur genieten van groen
De 18 appartementen in het park hebben stuk voor stuk een heerlijke buitenruimte in de 
vorm van een terras dat overloopt in de grote tuin, een groot balkon of een riant dakterras. 
Het uitzicht is blijvend vrij, groen en waterrijk. Ultiem genieten, vanaf het allereerste begin, 
want al voordat u de sleutel krijgt, zorgen wij ervoor dat de tuin wordt voorzien van een
aantal volwassen bomen. Langs de waterkant komt een steiger om te zitten of eens een 
hengeltje uit te gooien. 

Comfortabel en gemakkelijk
Alle appartementen zijn met de lift bereikbaar. Wel zo prettig. Fijn ook dat er op de begane 
grond voor ieder appartement een grote berging en een parkeerplaats in de tuin zijn
gereserveerd. Er zijn 27 parkeerplaatsen, dus als u 2 parkeerplaatsen wilt, is dit eventueel 
mogelijk. De tuin waarin de gebouwen staan is bereikbaar via een smalle weg door het park 
voor voetgangers, fietsers en auto’s.

Praktisch, licht en mooi zicht
De appartementen van zo’n 84 m² groot, hebben een soortgelijke indeling. Er is een 
woonkamer met open keuken, voorzien van een bijkeuken. Via de woonkamer komt u op het 
balkon (of dakterras). De  2 slaapkamers en de badkamer zijn prettig bemeten. Elk apparte-
ment heeft ramen aan drie zijden, wat bijdraagt aan een bijzonder prettige lichtinval in huis. 
Daarbij kijkt u schitterend uit over het park. 

1e verdiepingBegane grond

2e verdieping 3e verdieping

Goed om te weten
• Het ontwerp is van Santman van Staaden Architecten uit Almere Poort. 
• De appartementen worden geleverd met Woningborg. 
• De aannemer wordt met zorg gecontracteerd. 
• Het A++ label is van toepassing. 
• Het onderhoud van de zichttuin en gebouwen wordt ondergebracht in de VvE.
• De algemene verlichting van tuin en gebouw is indirect.

Situatie


