
"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". 

SCHIERSTINS 6

8226 TL LELYSTAD

€ 450.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning halfvrijstaande woning
Bouwjaar 2003
Woonoppervlakte 140 m²
Perceeloppervlakte 343 m²
Inhoud 550 m³

Aantal kamers 5
Aantal slaapkamers 4

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

Overige inpandige ruimte 15 m²
Gebouwgebonden buitenruimte 13 m²
Externe bergruimte 8 m²
Soort tuin achtertuin
Tuin ligging



INLEIDING

Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Schierstins 6 te Lelystad. In de gewilde woonwijk de 
'Landerijen' gelegen ruime half vrijstaande woning met aangebouwde stenen garage en 
zonnige tuin op het zuiden gesitueerd. De woning is gelegen op een ruime hoekkavel van 343 
m2 eigen grond en beschikt onder meer over een ruime tuingerichte woonkamer, 
woonkeuken met een in lichte kleurstelling uitgevoerde inbouwkeuken (2018) voorzien van 
diverse inbouwapparatuur, 3 grote slaapkamers op de eerste verdieping, complete badkamer 
en een royale open zolderverdieping (4e slaapkamer) met dakterras op de tweede 
verdieping. Zonnige tuin op het zuiden gesitueerd en parkeren voor meerdere voertuigen op 
eigen terrein. Wonen nabij alle benodigde voorzieningen? Van (basis)scholen, tot 
buurtwinkelcentrum? Van stadshart, tot de in- en uitvalswegen (A6/ N302) van Lelystad? Kom 
deze woning dan snel bekijken.




"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, hal, meterkast en toiletruimte met 
vrij hangend toilet en fonteintje. Vanuit de 
hal te bereiken aangebouwde stenen 
garage. Ruime tuingerichte woonkamer 
met trapkast, laminaat vloer met 
vloerverwarming en deur naar de zonnige 
tuin op het zuiden gesitueerd. 
Woonkeuken aan de voorzijde van de 
woning gesitueerd met 
opstelmogelijkheden voor een grote 
eettafel en een in lichte kleurstelling 
uitgevoerde inbouwkeuken (2018) onder 
meer voorzien van een afzuigkap, 
keramische kooplaat, combi-oven, 
koelkast, vriezer en vaatwasser. 




Verdieping 1:

Overloop. 3 ruime slaapkamers allen met 
laminaat vloer. Compleet uitgevoerde 
badkamer met ligbad, douchehoek, breed 
badkamermeubel met 2x wastafel/ kraan, 
(tweede) vrij hangend toilet, radiator en 
raam voor natuurlijk lichtinval en 
ventilatie. Vast trap naar tweede 
verdieping.




Verdieping 2:

Royale open zolderverdieping (4e 
slaapkamer) met opstapplaats voor de 
Warmte Terug Win unit (WTW), 
wasmachine-/ wasdrogeropstelling en 
een deur naar het zonnige dakterras op 
het zuiden.




Balkon/ dakterras:

Zonnig dakterras op het zuiden 
gesitueerd welke te bereiken is vanaf de 
zolderverdieping.


INDELING




Tuin:

Zonnige tuin op het zuiden gesitueerd met meerdere zonneterrassen, diverse beplanting en 
fraaie overkapping/ veranda aan de zijkant van de woning. De achtertuin is langs de woning 
achterom te bereiken. Aan de voorzijde van de woning is er ruim voldoende 
parkeergelegenheid voor meerdere voertuigen op eigen terrein.




Bijzonderheden:

Robuuste half vrijstaande eengezinswoning met aangebouwde stenen garage gelegen in de 
gewilde woonwijk de 'Landerijen'.

Ruime tuingerichte woonkamer.

3 ruime slaapkamers op de eerste verdieping en een royale open zolderverdieping.

Woning beschikt over diverse (elektrisch te bedienen) zonwering/ rolluiken.

Zonnige tuin (én dakterras) op het zuiden gesitueerd.

Ruim voldoende parkeergelegenheid voor meerdere voertuigen op eigen terrein.

Schilderwerk buitenzijde verricht in 2022.

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 2003.

343 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".

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


