
"Nu bieden vanaf € 725.000,- k.k. 
De gestelde vraagprijs betreft een 
"bieden vanaf prijs". Biedingen 
vanaf € 725.000,- k.k. zullen door 
verkoper in behandeling genomen 
worden.”

DE STREEK 59

8245 EA LELYSTAD

€ 725.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning vrijstaande woning
Bouwjaar 2000
Woonoppervlakte 205 m²
Perceeloppervlakte 762 m²
Inhoud 775 m³

Aantal kamers 6
Aantal slaapkamers 4

CV-ketel -
CV-type
CV-ketel Bouwjaar -
Energielabel A
Isolatie volledig geisoleerd

Overige inpandige ruimte 31 m²
Gebouwgebonden buitenruimte 23 m²
Externe bergruimte 6 m²
Soort tuin tuin rondom
Tuin ligging



INLEIDING

Kam & Bronotte makelaars biedt aan: De Streek 59 te Lelystad. Aan een rustig hofje in de 
gewilde en kindvriendelijke woonwijk de 'Landstrekenwijk' staat deze robuuste vrijstaande 
villa met dubbele garage (ca. 31 m2) op een ruime kavel van 762 m2 eigen grond. Het type 
bouw geeft u iedere dag een vakantiegevoel! De woning beschikt onder meer over een ruime 
woon-/ eetkamer met sfeervolle open haard, tweede woonkamer/ zitkamer, afgesloten 
woonkeuken met inbouwkeuken voorzien van diverse inbouwapparatuur, bijkeuken, 
werkkamer (ca. 11.5 m2) op de begane grond, 4 ruime slaapkamers (respectievelijk (ca.) 21-, 
16.5-, 13- en 10 m2) op de eerste verdieping en 2 badkamers (waarvan 1 in aanbouw; u kunt 
deze zelf naar wens afwerken). De fraai aangelegde tuin rondom de woning beschikt over 
meerdere zonneterrassen, een gezellige overkapping en een vrijstaande houten berging. 
Parkeergelegenheid voor meerdere voertuigen op eigen terrein. De in- en uitvalswegen van 
Lelystad (A6 richting noorden/ Amsterdam en de N302 richting Harderwijk) zijn binnen enkele 
(auto)minuten te bereiken. Wonen in een kindvriendelijke omgeving? Wonen in een centraal 
gelegen woonwijk met alle denkbare voorzieningen binnen handbereik? Plan nú uw afspraak 
in!









Indeling:

Entree, ruime hal met vide, meterkast en 
toiletruimte met vrij hangend toilet en 
fonteintje. Vanuit de hal te bereiken 
werkkamer (ca. 11.5 m2) op de begane 
grond. Ruime woon-/ eetkamer met 
gezellige open haard en aangebouwde 
erker. Ruime opstelmogelijkheden voor 
een grote eettafel. Openslaande deuren 
naar de fraai aangelegde tuin rondom de 
woning. Tweede woonkamer welke ca. 40 
cm lager ligt dan de rest. 




Afgesloten keukenruimte met 
inbouwkeuken in hoekopstelling voorzien 
van diverse inbouwapparatuur. Deur naar 
de bijkeuken met opstelplaats 
wasmachine-/ wasdrogeropstelling en 
doorgang naar de dubbele aangebouwde 
stenen garage.




Verdieping 1:

Overloop met zicht op de hal beneden. 4 
ruime slaapkamers waarvan 1met 
toegang tot gezellig balkon met zicht op 
de tuin aan de achterzijde. 2 badkamers, 
waarvan er 1 in aanbouw is. Deze wordt 
zo opgeleverd als deze is en is naar eigen 
wens af te werken. 




Verdieping 2:

Middels vlizotrap te bereiken royale 
bergzolder.




Balkon/ dakterras:

Vanuit de ouderslaapkamer op de eerste 
verdieping te bereiken gezellig balkon.

INDELING




Tuin:

Fraai aangelegde mediterrane tuin rondom de woning met meerdere zonneterrassen, gazon, 
vijverpartij, diverse bomen/ beplanting, vrijstaande houten berging en een sfeervolle 
aangebouwde overkapping (ca. 16.5 m2). Aan de voorzijde van de woning is er ruim 
voldoende parkeergelegenheid voor meerdere voertuigen op eigen terrein.    




Bijzonderheden:

Robuuste vrijstaande villa gelegen in de centrale en gewilde woonwijk de 'Landstrekenwijk'.

Een woning voor de liefhebber!

Deze woning is aangesloten op stadsverwarming en maakt derhalve géén gebruik van gas. 
Toekomstige aanpassingen en kosten aan de woning in het kader van het vervangen van een 
CV- ketel e.d. zijn dan ook niet te verwachten.

Energielabel A.

Bouwjaar 2000.

762 m2 eigen grond.  

Oplevering in overleg.




"Nu bieden vanaf € 725.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 725.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden.”

INDELING
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KADASTRALE KAART



PLATTEGRONDEN



PLATTEGRONDEN



LOCATIE OP DE KAART








 De Veste 10-14

8231 JA Lelystad


0320 411 211

info@MarktMakelaar.nl


