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34
Weegbree Lelystad

woont u 

binnenkort 

op nummer





Woonoppervlakte 132m²
Perceeloppervlakte 124m²

INhoud 467m³
Bouwjaar 2018

energielabel A

Vraagprijs € 389.000,-



OMSCHRIJVING
Is uw gedachte bij Uw Paleis een jonge instapklare, 
prachtig gestylede woning met genoeg ruimte?




Dan is het tijd voor een bezichtiging aan de Weegbree 
34 in Lelystad! 




- Jonge woning, de woning komt uit 2018 (opgeleverd 
in 2020). Met een energielabel A, hierdoor zal u veel 
maandelijks besparen

- Instapklaar, deze woning is tot in de puntjes af.

- Gestyled, de foto's geven een huiselijke sfeer? Wacht 
maar tot u binnen staat. 

- Genoeg ruimte, de woning beschikt over 3 
slaapkampers en een gigantische zolder van 45m2! 
Daar kan je gemakkelijk nog twee slaapkamers van 
maken. 




U zal flink besparen op de verbouwingskosten als dit 
uw afwerkingswens is. Met de huidige strenge 
hypotheekregels voor verbouwingen geen onbelangrijk 
punt. 




De Weegbree 34 wordt u aangeboden met een vanaf 
prijs van € 389.000,--. Aanvaarding op korte termijn is 
mogelijk! 




U komt binnen in een strakke hal. Direct aan de 
rechterkant is het toilet. Deze is luxe afgewerkt, hier is 
niet op bespaard. In de hal heeft u verder toegang tot 
de meterkast en de trap naar boven. Als u de deur naar 
de woonkamer opent zal direct de mooie lichtinval aan 
de achterzijde opvallen. De tuin is gelegen op het 
zuidoosten, in de ochtend zal dat direct voor een hoop 
positieve energie zorgen als de zon in uw tuin en huis 
schijnt. 




Een echte eyecatcher is de moderne zwarte keuken. 
Deze is voorzien van een Amerikaanse koelkast, 
inductie kookplaat, grote oven met magnetronfunctie, 
afzuigkap en vaatwasser. Over enige tijd zult u vanuit 
de keuken uitkijken op een mooi park met 
speelgelegenheid.




De gehele woning is voorzien van vloerverwarming met 
een houtlook tegelvloer of laminaat in dezelfde stijl, 
zodat alles rust uitstraalt. Het grote voordeel van 
vloerverwarming is dat de woning geleidelijk wordt 
verwarmd, aangevuld door de sfeervolle open haard. 
Dit, in combinatie met een energielabel A, zorgt ervoor 
dat u overal praktisch dezelfde temperatuur ervaart. 









Op de eerste verdieping treft u 3 ruime slaapkamers 
aan. Waarvan twee erg ruime slaapkamers. Ter 
illustratie, er zouden in theorie twee, 
tweepersoonsbedden naast elkaar erin passen. 
Daarnaast is er ook nog een inbouwkast in één 
slaapkamer. De andere slaapkamer is een tikkeltje 
kleiner, maar bezit ook een mooie inbouwkast. U kunt 
daarom bij oplevering meteen uw kleding kwijt in deze 
kasten.




De badkamer is ook keurig afgewerkt, zoals u al 
gewend bent in deze woning. Er is een ligbad met jet-
streams, een separate douche, toilet en groot 
wastafelmeubel. Verder kan u aan de designradiator uw 
natte handdoek ophangen als u klaar bent met 
douchen. Ook hier is vloerverwarming. 




Zaalvoetballen, tennissen of gewoon twee ruime 
slaapkamers inrichten, op de zolder kan het allemaal! 
Deze is namelijk net zo groot als de andere 
verdiepingen. Op de eerste verdieping is voor een 
badkamer en 3 slaapkamers gekozen, dit geeft een 
beeld hoeveel ruimte beschikbaar is. Dit is dan ook het 
voordeel van een plat dak, er is geen verlies in ruimte. 
De tweede verdieping is 45m2.  De ruimte is voorzien 
van een laminaatvloer en een inbouwkast. 




Heeft u ook zo`n druk leven? Dan is wellicht een strakke 
onderhoudsarme tuin helemaal passend voor u. Wel de 
voordelen van een zonnige tuin op het zuidoosten, niet 
de lasten van het onderhoud. U kan verder uw auto 
kwijt onder de carport en de rest van uw spullen 
opslaan in de ruime houten berging.  






- Bouwjaar 2018 en opgeleverd in 2020!!!

- Prachtige zwarte keuken

- Bad met jet-streams

- Tuin op het zuidoosten

- Zeer ruime zolder

- 3 zonnepanelen

- Zéér gewilde woonwijk met alle voorzieningen vlakbij!

- Vloerverwarming op begane grond en eerste etage

- Parkeren op eigen terrein onder de carport















































Plattegrond
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Kadastrale kaart



Locatie op de kaart



Lijst van zaken
Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/
bewegingsmelder

X

Tuinhuis/buitenberging X

 

Woning

Alarminstallatie X

Schotel/antenne X

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige 
inbraakpreventie

X

Rolluiken/zonwering buiten X

Zonwering binnen X

Vliegenhorren X

 

Raamdecoratie, te weten

Gordijnrails X

Gordijnen X

Rolgordijnen X

Vitrages X

Jaloezieën/lamellen X

 

Vloerdecoratie, te weten

Vloerbedekking/linoleum X

Parketvloer/laminaat/plavuizen X

 

Warmwatervoorziening / CV

CV met toebehoren X

Close-in boiler X

Geiser X

Thermostaat X

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X

Airconditioning X

Quooker X

 

Open haard, houtkachel



Lijst van zaken
Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

(Voorzet) open haard X

Allesbrander X

 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

Keukenmeubel X

(Combi)magnetron X

Gaskookplaat/keramische plaat/
inductie/fornuis

X

Oven X

Vaatwasser X

Afzuigkap/schouw X

Koelkast/vrieskast X

 

Verlichting, te weten

Inbouwverlichting / dimmers X

Opbouwverlichting X

 

Sanitaire voorzieningen

Badkameraccessoires X

Wastafel(s) X

Toiletaccessoires X

 

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten

Radiatorafwerking X

Voorzetramen X

 

Overige zaken, te weten:

3 vaste kasten + zolderkast X



weegbree34.nl

Weegbree 34, Lelystad

Scan deze code en 

bekijk de woning 

op je mobiel!

BEKIJK DEZE WONING ONLINE!



Kempenaar 01 16

8242 BA  
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uwpaleis.nl


