


"Nu bieden vanaf € 265.000,- k.k. 
De gestelde vraagprijs betreft een 
"bieden vanaf prijs". Biedingen 
vanaf € 265.000,- k.k. zullen door 
verkoper in behandeling genomen 
worden". 

ZWARTEWATER 22

8223 DN LELYSTAD

€ 265.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning tussenwoning
Bouwjaar 1972
Woonoppervlakte 105 m²
Perceeloppervlakte 187 m²
Inhoud 350 m³

Aantal kamers 4
Aantal slaapkamers 3

CV-ketel Bosch HR CW3 2009
CV-type Bosch HR CW3
CV-ketel Bouwjaar 2009
Energielabel C
Isolatie muurisolatie, dubbel glas

Overige inpandige ruimte -
Gebouwgebonden buitenruimte -
Externe bergruimte 6 m²
Soort tuin achtertuin
Tuin ligging Noorden



INLEIDING

Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Zwartewater 22 te Lelystad. Aan de rand van één van 
de oudste woonwijken van Lelystad-, in de groene woonwijk 'Zwartewater' staat deze 
gerenoveerde ééngezinswoning met zonnige tuin op het zuiden gesitueerd. De woning is 
heeft een moderne afwerking en is onder meer voorzien van ruime tuingerichte woonkamer 
met kunststof schuifpui naar de tuin aan de achterzijde, modern uitgevoerde inbouwkeuken 
(2021) voorzien van diverse inbouwapparatuur, toiletruimte, 3 ruime slaapkamers op de 
eerste verdieping en een complete. De woning is omringd door groen en bosgebied en 
voorzieningen als supermarkt, diverse (basis)scholen en het oude centrum van Lelystad zijn 
binnen enkele minuten te bereiken. 




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




"Nu bieden vanaf € 265.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 265.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden". 











Indeling:

Entree, hal, meterkast en toiletruimte. 
Ruime tuingerichte woonkamer met 
laminaat voer en een kunststof schuifpui 
naar de zonnige tuin op het zuiden. 
Ruime opstelmogelijkheden voor een 
grote eettafel. Moderne inbouwkeuken 
(2021) aan de voorzijde van de woning 
gesitueerd onder meer voorzien van een 
design afzuigkap, kookplaat, combioven, 
koelkast en vaatwasser.




Verdieping 1:

Overloop, technische ruimte met 
opstelplaats CV- ketel. 3 ruime 
slaapkamers allen met laminaat vloer. 
Complete  badkamer met ligbad, 
douchehoek, badkamermeubel met 
geïntegreerde wastafel, (tweede) vrij 
hangend toilet, wasmachine-/ 
wasdrogeraansluiting en raam voor 
natuurlijk lichtinval en ventilatie. 




Tuin:

Fraai aangelegde-, onderhoudsarme, tuin 
op het zonnige zuiden gesitueerd. De tuin 
beschikt onder meer over een groot 
zonneterras, (kunst)gazon en achterom. 
Ook aan de voorzijde bevindt zich een 
ruime tuin met toegang tot de vrijstaande 
berging.









INDELING




Bijzonderheden:

Verrassend ruime ééngezinswoning gelegen in de groene woonwijk de 'Zwartewater'.

Nabij oude centrum van Lelystad en diverse (basis)scholen gelegen.

Binnen enkele (auto)minuten te bereiken in- en uitvalswegen van Lelystad.

Ruime tuingerichte woonkamer met kunststof schuifpui.

Moderne inbouwkeuken (2021) voorzien van diverse inbouwapparatuur.

3 ruime slaapkamers.

Energielabel C.

Bouwjaar 1972.

187 m2 eigen grond.

Oplevering in overleg.




"Nu bieden vanaf € 265.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 265.000,- 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


