
"Nu bieden vanaf € 375.000,- k.k. 
De gestelde vraagprijs betreft een 
"bieden vanaf prijs". Biedingen 
vanaf € 375.000,- k.k. zullen door 
verkoper in behandeling genomen 
worden".

SCHERMER 64

8244 AP LELYSTAD

€ 375.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning geschakelde woning
Bouwjaar 2002
Woonoppervlakte 130 m²
Perceeloppervlakte 106 m²
Inhoud 435 m³

Aantal kamers 4
Aantal slaapkamers 3

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

Overige inpandige ruimte -
Gebouwgebonden buitenruimte 20 m²
Externe bergruimte -
Soort tuin achtertuin
Tuin ligging zuid-westen



INLEIDING

Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Schermer 64 te Lelystad. Op heerlijke locatie in 
Lelystad Haven-, direct aan recreatieplas 't Bovenwater gelegen, fraaie geschakelde 
ééngezinswoning (bouwjaar 2002) met een schitterend-, in ieder jaargetijde ander, uitzicht. 
De woning beschikt onder meer over een ruime slaapkamer, grote badkamer, inpandige 
berging/ bijkeuken en licht betegelde toiletruimte op de begane grond, een royale 
woonkamer en een moderne inbouwkeuken met diverse inbouwapparatuur op de eerste 
verdieping en 2 ruime slaapkamers (momenteel in gebruik als 1 slaapkamer) én een tweede 
ruime (gasten)badkamer op de tweede verdieping. Tevens een fraai dakterras met een 
schitterend uitzicht! Zonnige tuin op het zuidwesten met eigen aanlegsteiger. Verder is de 
woning op steenworpafstand gelegen van een speelweide en een (extra) aangelegd strandje. 
Wilt u ook het hele jaar door het gevoel hebben op vakantie te zijn? Maak dan een afspraak 
om deze prachtige woning te bekijken! 




Bekijk deze woning op onze website in 3D!! 

"Nu bieden vanaf € 375.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 375.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden". 







Indeling: 

Entree, hal met licht betegelde 
toiletruimte met vrij hangend toilet en 
fonteintje. Vanuit de hal te bereiken 
inpandige berging/ bijkeuken met 
opstelplaats voor wasmachine-/ 
wasdroger. Ook vanuit de hal bereikt u de 
geheel betegelde badkamer met wastafel, 
ligbad en douchecabine én de riante 
slaap-/ tuinkamer met openslaande 
deuren naar de zonnige tuin met eigen 
aanlegsteiger.  




Verdieping 1: 

Doordat de ruime en lichte woonkamer 
met raampartij tot aan de grond zich op 
de eerste verdieping bevindt, geniet u de 
hele dag door van het fantastische 
uitzicht over recreatieplas 't Bovenwater. 
Ruime opstelmogelijkheden voor een 
grote eettafel. De moderne 
inbouwkeuken is aan de voorzijde van de 
woning gesitueerd en onder meer 
voorzien van een afzuigkap, gaskookplaat, 
combioven, vaatwasser, koelkast en 
vriezer. Vaste trap naar tweede 
verdieping. 




Verdieping 2: 

Overloop met toegang tot riant dakterras 
gelegen op het zuidwesten met ook hier 
weer een schitterend uitzicht. Technische 
ruimte met opstelplaats boiler en 
heteluchtverwarmingsunit. 2 grote 
slaapkamers, welke momenteel in gebruik 
is als 1 slaapkamer. Tweede licht 
betegelde (gasten)badkamer met 
douchehoek, wastafel, (tweede) toilet en 
raam voor natuurlijke ventilatie. 





INDELING




Tuin: 

Een makkelijk te onderhouden achtertuin direct aan recreatieplas 't Bovenwater gelegen. De 
tuin beschikt over een eigen aanlegsteiger en is op het zonnige zuidwesten gesitueerd. 




Bijzonderheden: 

Wonen op een unieke locatie-, direct aan het water, in Lelystad. 

Goed onderhouden en verrassend ruime ééngezinswoning. 

Diverse (basis)scholen, gezondheidscentrum en openbaar vervoer in de nabije omgeving. 

Schitterende woning met een fantastisch uitzicht over het 'Bovenwater'.

Dichtbij natuurgebied 'De Oostvaardersplassen' en via de Oostvaardersdijk bent u zo in 
Almere/ Amsterdam.

Energielabel B.

Bouwjaar 2002. 

106 m2 eigen grond. 

Oplevering in overleg.




"Nu bieden vanaf € 375.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 375.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden".

INDELING
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KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART








 De Veste 10-14

8231 JA Lelystad


0320 411 211

info@MarktMakelaar.nl


