
"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".

BEUKENHOF 17

8212 EG LELYSTAD

€ 450.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning vrijstaande woning
Bouwjaar 1995
Woonoppervlakte 125 m²
Perceeloppervlakte 487 m²
Inhoud 450 m³

Aantal kamers 3
Aantal slaapkamers 2

CV-ketel ATAG HR 2016
CV-type ATAG HR
CV-ketel Bouwjaar 2016
Energielabel B
Isolatie volledig geisoleerd

Overige inpandige ruimte 20 m²
Gebouwgebonden buitenruimte -
Externe bergruimte -
Soort tuin tuin rondom
Tuin ligging



INLEIDING

Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Beukenhof 17 te Lelystad. Aan een rustig-, autoluw, 
hofje staat deze goed onderhouden vrijstaande woning met aangebouwde stenen garage (ca. 
20 m2) en zonnige tuin op het zuiden gesitueerd. De woning is gelegen op een kavel van 487 
m2 eigen grond en beschikt onder meer over een speels ingedeelde woonkamer met 
aangebouwde ruimte welke voor meerdere doeleinden geschikt is. eetkamer, in lichte 
kleurstelling uitgevoerde inbouwkeuken voorzien van diverse inbouwapparatuur, 2 royale 
slaapkamers op de eerste verdieping en een complete badkamer. Verder beschikt de woning 
over een 11- tal zonnepanelen (2021). Voorzieningen als buurtwinkelcentrum, het 
stadscentrum van Lelystad, diverse (basis)scholen en diverse grootschalige bosgebieden 
(Woldbos en Gelderse Hout) liggen in de nabije omgeving.




Bekijk deze woning alvast in 3D op onze eigen website!!




"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".









Indeling:

Entree, ruime hal, meterkast en 
toiletruimte met fonteintje. Speels 
ingedeelde woonkamer met sfeervolle 
houtkachel en aangebouwde ruimte 
welke voor meerdere doeleinden geschikt 
is. In lichte kleurstelling uitgevoerde 
inbouwkeuken onder meer voorzien van 
een afzuigkap, kookplaat, oven en 
vaatwasser. Eetkamer met ruime 
opstelmogelijkheden voor een grote 
eettafel. Bijkeuken met opstelplaats voor 
de wasmachine en wasdroger.




Verdieping 1:

Overloop. Technische ruimte met 
bergruimte en opstelplaats voor de CV- 
ketel. 2 ruime slaapkamers. Complete 
badkamer met dakkapel onder meer 
voorzien van een inloopdouche, ligbad, 
wastafel en (tweede) vrij hangend toilet.




Tuin:

Fraai aangelegde-, zonnige, tuin rondom 
de woning. De tuin beschikt over 
meerdere zonneterrassen, gezellig prieel/ 
overkapping, gazon en diverse beplanting. 
Vanuit de tuin te bereiken aangebouwde 
stenen garage. Aan de voorzijde van de 
woning gelegen aan een rustig hofje met 
parkeergelegenheid op eigen terrein.

INDELING




Bijzonderheden:

Goed onderhouden vrijstaande woningen gelegen aan een rustig hofje in de gewilde 
woonwijk de 'Beukenhof'.

Woning beschikt over 11 zonnepanelen (2021), 4 rolluiken en een zonnescherm.

Zeer ruime en speels ingedeelde woonkamer met sfeervolle houtkachel.

2 royale slaapkamers.

Compleet uitgevoerde badkamer.

Zonnige tuin op het zuiden gesitueerd.

Buitenschilderwerk verricht in 2020.

Nabij alle denkbare/ gewenste voorzieningen gelegen.

Energielabel B.

Bouwjaar 1995.

487 m2 eigen grond.

Oplevering Q3-2023.




"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".

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


