
"Nu bieden vanaf € 450.000,- k.k. 
De gestelde vraagprijs betreft een 
"bieden vanaf prijs". Biedingen 
vanaf € 450.000,- k.k. zullen door 
verkoper in behandeling genomen 
worden".  

PUNTER 41 33

8242 GC LELYSTAD

€ 450.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning vrijstaande woning
Bouwjaar 1979
Woonoppervlakte 160 m²
Perceeloppervlakte 672 m²
Inhoud 575 m³

Aantal kamers 5
Aantal slaapkamers 4

CV-ketel Remeha Avanta HR 2014
CV-type Remeha Avanta HR
CV-ketel Bouwjaar 2014
Energielabel C
Isolatie dubbel glas

Overige inpandige ruimte 19 m²
Gebouwgebonden buitenruimte 3 m²
Externe bergruimte 7 m²
Soort tuin tuin rondom
Tuin ligging



INLEIDING

Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Punter 41-33 te Lelystad. Op een ruime kavel van 672 
m2 eigen grond staat deze zeer ruime vrijstaande woning met aangebouwde stenen garage. 
Deze woning is levensloopbestendig en beschikt onder meer over 2 slaapkamers én een 
badkamer op de begane grond, een ruime woonkamer, in lichte kleurstelling uitgevoerde 
inbouwkeuken voorzien van diverse inbouwapparatuur en nog eens 2 royale slaapkamers op 
de tweede verdieping. De woning is gelegen aan een rustige straat en op enkele minuten 
loop-/ fietsafstand van voorzieningen als buurtwinkelcentrum, gezondheidscentrum, diverse 
(basis)scholen én de Batavia Haven, Markermeer en Batavia stad. Laat u verrassen door de 
ruimte in- en rondom deze goed onderhouden vrijstaande woning!





















Indeling:

Entree, hal, meterkast en licht betegelde 
toiletruimte. Zeer ruime woonkamer met 
schuifpui naar de fraai aangelegde tuin 
rondom de woning. Ruime 
opstelmogelijkheden voor een grote 
eettafel. In lichte kleurstelling uitgevoerde 
inbouwkeuken in hoekopstelling onder 
meer voorzien van een afzuigkap, 
gaskookplaat, oven, koelkast en 
vaatwasser.




Tussenportaal welke toegang geeft tot de 
2 ruime slaapkamer én de geheel 
betegelde badkamer op de begane grond. 
De badkamer beschikt onder meer over 
een ligbad, douchhoek, wastafel, 
designradiator en (tweede) vrij hangend 
toilet.




Verdieping 1:

Overloop met bergruimte. Technische 
ruimte met opstelplaats voor de CV- ketel. 
Nog eens 2 royale slaapkamers, waarvan 
1 met toegang tot een gezellig klein 
balkon aan de zijkant van de woning.




Verdieping 2:

Vanaf de overloop op de eerste 
verdieping-, middels vlizotrap, te bereiken 
ruime bergzolder.




Tuin:

Fraai aangelegde tuin rondom de woning 
welke toegang biedt tot de ruime 
aangebouwde stenen garage met 
bergzolder. De tuin beschikt over 
meerdere zonneterrassen, gazon, diverse 
beplanting, vijverpartij en een vrijstaande 
houten berging. Aan de voorzijde van de 
woning is er ruim voldoende 
parkeergelegenheid op eigen terrein.

INDELING




Bijzonderheden:

Levensloopbestendig wonen? Het kan in deze goed onderhouden vrijstaande woning!

Gelegen aan een rustige straat-, aan de rand van de centraal gelegen woonwijk de 'Punter'.

Nabij alle denkbare voorzieningen als buurtwinkelcentrum, gezondheidscentrum en diverse 
(basis)scholen gelegen.

Ook Batavia Haven met meerdere horecagelegenheden, het Markermeer en Batavia stad op 
enkele minuten lopen.

Woning beschikt over 2 slaapkamer en een badkamer op de begane grond.

Tevens 2 royale slaapkamers op de eerste verdieping.

Dakgoten en nokvorsten vernieuwd in 2017.

Energielabel C.

Bouwjaar 1979.

672 m2 eigen grond.

Oplevering in overleg.




"Nu bieden vanaf € 450.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 450.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden".
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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


