
"Nu bieden vanaf € 585.000,- k.k. 
De gestelde vraagprijs betreft een 
"bieden vanaf prijs". Biedingen 
vanaf € 585.000,- k.k. zullen door 
verkoper in behandeling genomen 
worden.”

WOLFSPOOTSTRAAT 14

8245 JS LELYSTAD

€ 585.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning 2-onder-1-kapwoning
Bouwjaar 2020
Woonoppervlakte 175 m²
Perceeloppervlakte 305 m²
Inhoud 585 m³

Aantal kamers 6
Aantal slaapkamers 5

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

Overige inpandige ruimte 16 m²
Gebouwgebonden buitenruimte -
Externe bergruimte -
Soort tuin achtertuin
Tuin ligging



INLEIDING

Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Wolfspootstraat 14 te Lelystad. In één van de jongste 
woonwijken van Lelystad-, de 'Warande', staat deze robuuste twee- onder- één- kapwoning 
(bouwjaar 2020) met aangebouwde stenen garage (ca. 16.5 m2). De woning-, welke is 
afgewerkt met kunststof kozijnen, beschikt onder meer over een ruime tuingerichte 
woonkamer (ca. 33 m2) met openslaande deuren naar de ruime tuin aan de achterzijde, 
grote woonkeuken (ca. 32 m2) met een in lichte kleurstelling uitgevoerde inbouwkeuken 
voorzien van diverse inbouwapparatuur, modern betegelde toiletruimte, 3 ruime 
slaapkamers (respectievelijk (ca.) 14-, 10.5- en 9 m2) en een ruime walk- in closet (ca. 10.5 m2) 
op de eerste verdieping, schitterende en compleet uitgevoerde badkamer en nog eens 2 
slaapkamers (ca. 13.5 en 9.5 m2) op de tweede verdieping. Verder beschikt de woning over 3 
zonnepanelen. Parkeergelegenheid voor meerdere voertuigen op eigen terrein. 




Deze woning is dus gelegen in (nieuwbouw)woonwijk de 'Warande'. Een woonwijk in 
aanbouw nabij diverse (basis)scholen en supermarkt gelegen. Binnen enkele (auto)minuten 
bereikt u de in- en uitvalswegen van Lelystad (A6 richting Amsterdam/ noorden en N302 
richting Harderwijk. 







INLEIDING

Ook het stadscentrum met Lelystad CS bus-/ en treinstation is op enkele minuten fietsen 
bereikbaar. Houdt u van wandelen/ fietsen? Grootschalig bosgebied het

Hollandse Hout, recreatieplas 't Bovenwater en natuurgebied de Oostvaardersplassen liggen 
om de hoek! 

Op zoek naar een (nieuwbouw)woning waar u zó in kunt? Dit is uw kans!     




"Nu bieden vanaf € 585.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 585.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden.”























Indeling:

Entree, hal, meterkast, trapkast en 
modern betegelde toiletruimte met vrij 
hangend toilet en fonteintje. Royale 
woonkeuken (ca. 32 m2) aan de voorzijde 
van de woning gesitueerd met ruime 
opstelmogelijkheden voor een grote 
eettafel en een in lichte kleurstelling 
uitgevoerde inbouwkeuken onder meer 
voorzien van een afzuigschouw, 
kookplaat, oven en vaatwasser.




Middels en-suite deuren te bereiken 
ruime tuingerichte woonkamer (ca. 33 
m2) met openslaande deuren naar de 
ruime-, onderhoudsarme, tuin aan de 
achterzijde. 




De gehele begane grond is afgewerkt met 
een grijze tegelvloer met 
vloerverwarming. 




Verdieping 1:

Overloop. 3 ruime slaapkamers 
(respectievelijk (ca.) 14-, 10.5- en 9 m2). 
Tevens een ruime walk- in closet (ca. 10.5 
m2). Compleet uitgevoerde-, volledig 
betegelde, badkamer met ruime 
inloopdouche, ligbad, breed 
badkamermeubel met wastafel en 2x 
kraan, (tweede) vrij hangend toilet, 
designradiator en raam voor natuurlijke 
ventilatie. Vaste trap naar tweede 
verdieping.




Verdieping 2:

Overloop met opstelmogelijkheden voor 
de wasmachine/ wasdroger. 4e en 5e 
slaapkamer (ca. 13.5- en 9.5 m2) beiden 
met Velux dakraam.











INDELING




Tuin:

Fraai aangelegde-, onderhoudsarme, tuin aan de achterzijde. De tuin beschikt over meerdere 
zonneterrassen en diverse beplanting. Vanuit de tuin is de aangebouwde stenen garage te 
bereiken. Aan de voorzijde van de woning is er parkeergelegenheid voor meerdere 
voertuigen op eigen terrein.




Bijzonderheden:

Robuuste twee- onder- één- kapwoning met aangebouwde stenen garage.

Gelegen in één van de jongste woonwijken van Lelystad-, de 'Warande', gelegen.

Nabij supermarkt, diverse (basis)scholen en op enkele (auto)minuten gelegen van in- en 
uitvalswegen van Lelystad.

Zéér goed geïsoleerde woning; energielabel A+!

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.

Bouwjaar 2020.

305 m2 eigen grond.

Oplevering in overleg.




"Nu bieden vanaf € 585.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 585.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden.”

INDELING
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KADASTRALE KAART



PLATTEGRONDEN



PLATTEGRONDEN



PLATTEGRONDEN



LOCATIE OP DE KAART








 De Veste 10-14

8231 JA Lelystad


0320 411 211

info@MarktMakelaar.nl


