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Type A heeft een buitenruimte op de eigen stoep, lekker op de zon gelegen. Aan de voorkant 
zit de dubbelhoge glazen pui. Je kunt ervoor kiezen om het koken en eten op de begane grond 
te organiseren, de Bulthaup eilandopstelling is bij de prijs inbegrepen. Natuurlijk kun je ook 
de keuken verplaatsen naar de verdieping, om beneden te slapen en / of te werken. Op de 
verdieping is er aan de achterkant de mogelijkheid om 2 aparte slaapkamers te maken, maar 
1 slaapkamer of een geheel open ruimte is ook een optie. 

Type B en type E zijn wat je tegenwoordig noemt ‘micro woningen’. Compact, efficient 
georganiseerd maar buitengewoon comfortabel. B-1 is het enige appartement zonder eigen 
buitenruimte; B-2 is een slag groter en heeft een balkon op de zon. Type E-1 en E-2 hebben een 
aparte slaapkamer. E-1 heeft de optie nog een extra kamer te maken. Verder heeft dit type aan 
twee zijden buitenruimte.

Type C een riante loftwoning gelegen op de tweede en derde verdieping. De entrée is op 
de tweede etage. Hier is er de mogelijkheid tot een extra slaapkamer of werkkamer, maar je 
kunt hier ook een fijne grote werk/eettafel kwijt. De wandkeuken van Bulthaup kan nog worden 
uitgebreid met extra kasten. De hoge ruimte zit aan de voorkant van het appartement met de 
dubbelhoge glazen pui en het balkon gelegen op het zuiden. De trap leidt naar de verdieping 
waar ruimte is voor een grote slaapkamer met eventueel nog een eigen badkamer en toilet. 

Type D is het type loftwoning met de entrée en de hoge met dubbelhoge glazen pui aan de 
achterzijde. Je komt binnen op de derde verdieping. Hier kun je een ruime slaapkamer maken, 
het is rustig slapen aan de achterzijde. De ruimte op de vierde verdieping strekt zich over de 
hele lengte van het gebouw, met ramen voor en achter. Door een unit waarin het toilet en de 
meterkast zijn opgenomen wordt de ruimte in tweeën gedeeld. Aan de kant van de zitkamer ligt 
het balkon op het zuiden.

Type F zijn twee penthouse appartementen. Zij hebben de entrée op de vijfde verdieping met 
een trap naar de zesde - tevens hoogste - verdieping van het gebouw. De dubbelhoge glazen pui 
zit aan de achterkant. Dit appartement is voorzien van twee ruime slaapkamers, een zitgedeelte, 
eetgedeelte, een werkplek, keukenruimte en heerlijk grote buitenruimte op dakterras. 
De slaapkamers kunnen beiden hun eigen badkamer hebben. 

Type lofts
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No. Type Verdieping Oppervlakte 
GBO Buitenruimte Oppervlakte Prijs V.O.N.

1 A BG + 1e verdieping 72,8 m2 Delftse stoep 6,69 m2 € 224.400,00

2 A BG + 1e verdieping 72,8 m2 Delftse stoep 6,39 m2 € 224.400,00

3 A BG + 1e verdieping 72,8 m2 Delftse stoep 6,39 m2 € 224.400,00

4 A BG + 1e verdieping 72,8 m2 Delftse stoep 6,39 m2 € 224.400,00

5 A BG + 1e verdieping 72,8 m2 Delftse stoep 6,69 m2 € 224.400,00

6 B1 1e verdieping 34,3 m2 - - € 115.800,00

7 B2 2e verdieping 44,2 m2 Balkon 5,00 m2 € 142.400,00

8 C 2e + 3e verdieping 75,9 m2 Balkon 5,00 m2 € 229.400,00

9 C 2e + 3e verdieping 75,9 m2 Balkon 5,00 m2 € 229.400,00

10 C 2e + 3e verdieping 75,9 m2 Balkon 5,00 m2 € 229.400,00

11 C 2e + 3e verdieping 75,9 m2 Balkon 5,00 m2 € 229.400,00

12 C 2e + 3e verdieping 75,9 m2 Balkon 5,00 m2 € 229.400,00

13 B2 3e verdieping 44,2 m2 Balkon 5,00 m2 € 143.400,00

14 D 3e + 4e verdieping 73,4 m2 Balkon 5,00 m2 € 209.400,00

15 D 3e + 4e verdieping 73,4 m2 Balkon 5,00 m2 € 209.400,00

16 D 3e + 4e verdieping 73,4 m2 Balkon 5,00 m2 € 209.400,00

17 D 3e + 4e verdieping 73,4 m2 Balkon 5,00 m2 € 209.400,00

18 D 3e + 4e verdieping 73,4 m2 Balkon 5,00 m2 € 209.400,00

19 B2 4e verdieping 44,2 m2 Balkon 5,00 m2 € 146.400,00

20 B2 5e verdieping 44,2 m2 Balkon 5,00 m2 € 148.400,00

21 E1 5e verdieping 65,9 m2 Dakterras (2x) 17,22 m2 € 214.400,00

22 F 5e + 6e verdieping 93,0 m2 Dakterras (2x) 39,51 m2 € 314.400,00

23 E1 5e verdieping 65,9 m2 Dakterras (2x) 17,22 m2 € 214.400,00

24 F 5e + 6e verdieping 93,0 m2 Dakterras 34,63 m2 € 309.400,00

25 E2 5e verdieping 45,4 m2 Dakterras 11,19 m2 € 155.600,00

+  De appartementen worden aangeboden VON, dat betekent dat grond, 
ontwerpkosten, bouwkosten, leges, btw, notariskosten tbv de overdracht, 
kadaster, verkoop- en aansluitkosten en nutsvoorzieningen inclusief zijn.

+  Bij bijna ieder appartement hoort een berging van 5 m2 op de begane grond of 
in het buitengebied. 

+ Het gebouw heeft een lift.
+  Er wordt gebouwd door aannemer Noordersluis uit Lelystad, onder de 

Woningborg garantieregeling. De bouwtijd bedraagt ongeveer een jaar.
+  De appartementen worden opgeleverd inclusief keuken, gietvloer, gestucte 

wanden en luxe afwerking van de badkamer. 
+  Er wordt een Vereniging van Eigenaren worden opgericht. Het beheer wordt 

verzorgd door Fidata uit Lelystad. De bijdrage VvE zal liggen tussen de € 75 en 
€ 125 per maand (onder voorbehoud).

+  Om een optie te nemen is het nodig dat u zekerheid heeft over de financiële 
haalbaarheid van aankoop. Financieel advies nodig? Leukehuizen.nl werkt samen 
met een aantal adviseurs.

Vragen of een optie nemen?
Stuur een mail naar info@leukehuizen.nl voor het reserveren van een appartement 
en het maken van een afspraak. 

Disclaimer
De – gemeubileerde – plattegrond-tekeningen, renders en impressies van binnen- en buitenzijde geven 
een goede indruk van de indeelbaarheid en afwerkingsmogelijkheden van uw toekomstige appartement. 
Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. De inrichting van het meubilair is naar eigen inzicht 
van de illustrator ingevuld.

Prijslijst
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FABRICK gaat in januari 2017 in verkoop. Vanaf februari 2017 zijn alle verkoopdocumenten 
beschikbaar en kunnen de koop/aanneemovereenkomsten worden getekend. Het gebouw wordt 
gebouwd door aannemer Noordersluis uit Lelystad. Noordersluis is bekend in Almere Poort 
en een aannemer die netjes en secuur werkt met veel aandacht voor details. De Woningborg 
garantieregeling is van toepassing. 

De aanvraag bouwvergunning wordt in januari 2017 ingediend. Naar verwachting is deze in mei 
2017 onherroepelijk. Mits dan voldoende is verkocht (70 %) kan er nog voor de zomer 2017 
gestart worden met de bouw. De bouwtijd is naar verwachting iets meer dan een jaar. 

De verkoopprijzen liggen wat hoger dan gemiddeld voor de nieuwbouw in Almere Poort. Dat is 
het gevolg van de bijzondere architectuur, de gebruikte materialen en het afwerkingsniveau. 

In de basis zijn de appartementen zodanig compleet afgewerkt dat het niet per se nodig is om 
extra te lenen voor keuken, vloer of meerwerkopties. Verder is er vanwege de gunstige EPC 
waarde een hogere leencapaciteit van € 9.000,00. 

Planning en Financiering
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