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Kenmerken

& specificaties
Overdracht

Vraagprijs € 305.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1981

Dakbedekking Bitumen

Dakpannen

Type dak Kap met plat

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 148 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 111,95 m²

Inhoud 413 m³

Oppervlakte overige inpandige ruimten 8,82 m²

Oppervlakte externe bergruimte 5,05 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Tuin

Type Achtertuin

Oriëntering Zuiden

Staat Normaal

Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Oriëntering Noorden

Tuin 2 - Staat Normaal

 

Energieverbruik

Energielabel A



Kenmerken

& specificaties
 

CV ketel

Warmtebron Gas

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 1

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja





Omschrijving
Een recent gerenoveerde eengezinswoning met een A-label!! 




Waar te beginnen met benoemen wat deze woning zo fijn maakt? Allereerst dat u er zo in kunt 
zonder te verbouwen. In 2020 zijn de kozijnen vervangen voor kunststof, is er een prachtige 
nieuwe badkamer geplaatst, zijn alle wanden gestuct en is een prachtige slaapkamer met 
garderobe gerealiseerd!




Ook is het een fijne wijk om in te wonen. U bent via het naast de woning gelegen fietspad binnen 
enkele minuten op de fiets in het stadscentrum 'de Gordiaan' en het treinstation. Winkelcentrum 
'Kamp' is binnen enkele minuten lopend te bereiken. Een groot pluspunt aan deze wijk is het 
naastgelegen Woldpark waar u zowel heerlijk kunt wandelen of hardlopen als een training kunt 
doen in de recent geopende Calisthenicsplek 'Lelybarz'.




Bent u net zo enthousiast als wij over deze woning? Lees dan snel verder om meer te weten te 
komen over de indeling en plan uw bezichtiging in!




Bieden vanaf €305.000,- k.k.








Voor de woning is er mogelijkheid tot het parkeren van een auto op eigen terrein. De 
aangebouwde stenen berging zou u kunnen verbouwen tot een kantoor of bedrijf aan huis. 




Bij binnenkomst valt meteen de luxe hal op. Deze is voorzien van een moderne designradiator en 
prachtige wandafwerking waaronder een mooi mozaïek rondom de voordeur. Alle binnendeuren 
in de woning zijn vervangen voor mooie witte deuren met zwarte handgrepen. 




Aan de voorzijde van de woning is de open keuken met veel kastruimte. Ook is deze voorzien van 
een 4-pits gasfornuis, vaatwasser, afzuigkap en combimagnetron.




De woonkamer is gelegen aan de achterzijde en heeft dankzij de ligging op het zuiden veel 
lichtinval via de ramen met kunststof kozijnen. De wandafwerking van mozaïek zorgt voor een 
moderne look. Als finishing touch is er een bio ethanol haard geplaatst welke zowel veel sfeer als 
warmte geeft.




Ook op deze etage zijn alle wanden gestuct en de deuren vervangen, verder is er over de gehele 
verdieping een nieuwe laminaatvloer gelegd in een warme, lichte kleur.




Aan de achterzijde van de woning treft u een luxe slaapkamer (+- 17,3m2) waar je u tegen zegt! 
Voorzien van kunststof kozijnen, ingebouwde ledverlichting, een nieuwe radiator en een heuse 
garderobe achter de tussenwand zorgen voor een waar hotelgevoel.




De slaapkamer aan de voorzijde (+- 12m2) is voorzien van een nieuw kunststof dakraam, een 
inbouwkast en een moderne radiator! 




Deze prachtige badkamer voorzien van een inloopdouche, hangend toilet, designradiator en een 
mooi meubel heeft een moderne uitstraling met een houtlookvloertegel en een grijze wandtegel. 



















Op zolder is de derde zéér ruime slaapkamer (+- 16m2) te vinden. Ook deze is van een nieuw 
kunststof dakraam en een mooie laminaatvloer voorzien. 




De wasmachine en de cv-ketel zijn keurig weggewerkt in een kast. Verder is er een ruime 
voorzolder om de was op te hangen en te strijken maar ook om uw spullen op te bergen.  




Type hier een tekst. Of vul de tekst in Kolibri.




Een heerlijk op het zuiden gelegen tuin met vrij uitzicht aan de achterzijde! Hier kunt u op het 
terras achter de woning van de zon genieten en in de veranda aan de achterzijde van de schaduw. 
Een heerlijke onderhoudsarme tuin met ruimte om uw eigen moestuin te onderhouden!




Type hier een tekst. Of vul de tekst in Kolibri.




- Energielabel A!

- Kunststof kozijnen (2020)

- Alle wanden gestuct

- Prachtige nieuwe badkamer

- Alle binnendeuren vervangen

- Dak vervangen en extra geïsoleerd

- Tuin op het zuiden en parkeren op eigen terrein

- Super centraal binnen Lelystad gelegen































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



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

Screens 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 X

 

Warmwatervoorziening / CV

CV met toebehoren X

Close-in boiler X

Geiser X

Thermostaat X

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X

 

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

Open haard, houtkachel

(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

Verlichting eerste etage X

 

(Losse) kasten, legplanken, te weten

Garderobekast + ladekast X

Kast op voorzolder X

Tuinmeubels X

 

Sanitaire voorzieningen

Badkameraccessoires X

Wastafel(s) X

Toiletaccessoires X

 

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te 
weten

Radiatorafwerking X

Voorzetramen X

Isolatievoorzieningen X

Lijst van zaken



webspace.yisual.com/kamp 2064

Kamp 20 64, Lelystad

Scan deze code en 

bekijk de woning 

op je mobiel!

Bekijk deze woning 

online!

https://edisonweg53k.nl/


Kempenaar 01 16


8242 BA 





0320-320028 | mail@uwpaleis.nl


uwpaleis.nl

Heeft u

interesse?





