
"Nu bieden vanaf € 260.000,- k.k. 
De gestelde vraagprijs betreft een 
"bieden vanaf prijs". Biedingen 
vanaf € 260.000,- k.k. zullen door 
verkoper in behandeling genomen 
worden".

KETELDIEP 8

8223 DH LELYSTAD

€ 260.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning hoekwoning
Bouwjaar 1972
Woonoppervlakte 102 m²
Perceeloppervlakte 317 m²
Inhoud 350 m³

Aantal kamers 4
Aantal slaapkamers 3

CV-ketel Intergas HRe 2020
CV-type Intergas HRe
CV-ketel Bouwjaar 2020
Energielabel B
Isolatie dubbel glas

Overige inpandige ruimte 7 m²
Gebouwgebonden buitenruimte -
Externe bergruimte 12 m²
Soort tuin achtertuin
Tuin ligging



INLEIDING

Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Keteldiep 8 te Lelystad. In één van de oudste 
woonwijken van Lelystad-, nabij diverse voorzieningen, staat deze verrassend ruime 
ééngezins-/ hoekwoning op een zonnige kavel van 317 (!) m2 eigen grond. De woning is 
afgewerkt met Keralit (2018) gevelbekleding en beschikt onder meer over een ca. 14 m2 
uitgebouwde tuingerichte woonkamer met sfeervolle houtkachel, inbouwkeuken voorzien 
van diverse inbouwapparatuur, 3 ruime slaapkamers en een betegelde badkamer. Zonnige 
royale tuin op het zonnige zuiden gesitueerd. 




"Nu bieden vanaf € 260.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 260.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden". 



















Indeling:

Entree, bijkeuken (tweede keukenruimte) 
met doorgang naar de aangebouwde 
stenen berging. Ruime-, ca. 14 m2 
uitgebouwde, tuingerichte woonkamer 
met sfeervolle houtkachel en 
openslaande deuren naar de zonnige tuin 
op het zuiden gesitueerd. Landelijke 
inbouwkeuken voorzien van diverse 
inbouwapparatuur. Tussenportaal met 
toiletruimte en trapopgang naar de eerste 
verdieping.




Verdieping 1:

Overloop. 3 ruime slaapkamers. 
Betegelde badkamer onder meer 
voorzien van een ligbad met douche, 
wastafel en designradiator.




Tuin:

Zonnige-, royale, tuin "rondom" de 
woning. De tuin (achterzijde) is gelegen op 
het zuiden en beschikt over meerdere 
zonneterrassen, diverse beplanting en 
aan de voorzijde van de woning een 
vrijstaande houten berging.




Bijzonderheden:

Verrassend ruime ééngezins-/ 
hoekwoning gelegen in een groene 
woonomgeving.

Woning afgewerkt met onderhoudsarme 
Keralit (2018) gevelbekleding.

Dakbedekking (hoge dak) vernieuwd in 
2016.

Zonnig tuin op het zuiden gesitueerd.

CV- ketel (2020) is een huurketel á (ca.) € 
34,00 per maand.

Energielabel B.

Bouwjaar 1972.

317 m2 eigen grond.

Oplevering in overleg.

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


