
Twee nieuwe woontorens in Almere-Buiten
80 appartementen

Gegarandeerde bouw
Start 4e kwartaal 2019 

Gunstige koopvoorwaarden 
Geen rente kosten tot 1 januari 2020

3-KAM
ER



Alle comfort van 
een nieuwbouw-

woning

Veel
natuurlijke
lichtinval

Ruim aanbod aan 
voorzieningen  

in de buurt

Ruime eigen  
parkeerplaats  

bij elk appartement

Royale driekamerappartementen
In Tinggi Tower II en III worden 52 royale driekamer- 

appartementen gerealiseerd met een woonoppervlak van 
ca. 70 m2 of 77 m2. Alle appartementen beschikken over 

een riant balkon en hebben een mooi uitzicht op de 
omgeving. De appartementen zijn van alle gemakken 

voorzien en beschikken over veel natuurlijke lichtinval. Elk 
driekamerappartement heeft een eigen parkeerplaats. 

Woonoppervlakte

Toren

Buitenruimte

70 - 77 m2

2 & 3

Balkon

Indeling 1 kamer + 2 slaapkamers

Oriëntatie

Parkeerplaats

Verdieping

ZO, ZW & NO

Ja

3e t/m 10e verdieping

3-kamerapp.
Type B
77 m2

3-KAMER

3-kamerapp.
Type A
70 m2



Alles binnen handbereik
In de twee nieuwe woontorens Tinggi Tower II en III 

worden 80 comfortabele appartementen gerealiseerd. 
Het nieuwbouwproject in Almere-Buiten is ruim opgezet 

en van alle gemakken voorzien. Door de centrale ligging is 
het de perfecte uitvalsbasis in Midden-Nederland.  

Ideale appartementen voor kopers die willen wonen in 
een toegankelijke en dynamische omgeving, met een 
groot aanbod van voorzieningen binnen handbereik.

De torens & daaromheen
Naast Tinggi Tower I verrijzen in het laatste  

kwartaal van 2019 twee nieuwe woontorens. Tinggi  
Tower II en III zijn respectievelijk tien en zeven  

verdiepingen hoog. Vrijwel alle appartementen liggen op 
een hoek en hebben aan twee zijden royaal uitzicht en 

daglicht. Elk appartement beschikt over een buitenruimte 
en eigen parkeerplaats.

Almere: voor ieder wat wils

Tinggi Tower II en III liggen in de Indische Buurt in Almere- 
Buiten. Het stadsdeel kenmerkt zich door het tal van  

faciliteiten dat binnen handbereik ligt. In de omgeving is 
veel groen aanwezig, evenals twee treinstations.

Gemakkelijk  
bereikbaar

Groene 
omgeving

Waar voor 
je geld

www.tinggitower.nl

Makelaar Van der Linden Groep
036 533 00 77
www.vanderlinden.nl

Projectontwikkelaar Domus

Bouwbedrijf Olde Rikkert

Aan weergegeven teksten, tekeningen en artistimpressions kunnen geen rechten worden ontleend.
Verkoopstukken kunnen afwijken van gepresenteerd beeldmateriaal.
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