
Bieden vanaf € 620.000,- k.k.
TAUTENBURG 46

8219 BL LELYSTAD

€ 620.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning vrijstaande woning
Bouwjaar 2006
Woonoppervlakte 153 m²
Perceeloppervlakte 544 m²
Inhoud 585 m³

Aantal kamers 5
Aantal slaapkamers 4

CV-ketel 2014
CV-type
CV-ketel Bouwjaar 2014
Energielabel A
Isolatie volledig geisoleerd

Overige inpandige ruimte 21 m²
Gebouwgebonden buitenruimte -
Externe bergruimte -
Soort tuin tuin rondom
Tuin ligging



INLEIDING

Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Tautenburg 46 te Lelystad. Nabij de in- en 
uitvalswegen, aan de rand van de gewilde en kindvriendelijke woonwijk de 'Landerijen' staat 
deze schitterende vrijstaande woning met aangebouwde stenen garage op een kavel van 544 
m2 eigen grond. Deze in 2006 gebouwde ééngezinswoning beschikt onder meer over een 
ruime tuingerichte woonkamer met sfeervolle houtkachel, inbouwkeuken voorzien van 
diverse inbouwapparatuur, 3 ruime slaapkamers op de eerste verdieping, compleet 
uitgevoerde betegelde badkamer en een ruime 4e slaapkamer op de tweede verdieping. 
Verder beschikt de woning over 11 zonnepanelen (huur - 2020) en een ruime-, veel privacy 
biedende tuin rondom de woning. Parkeergelegenheid voor meerdere auto's op eigen 
terrein. 




De woning is gelegen in de kindvriendelijke en gewilde woonwijk de 'Landerijen'. In de nabije 
woonomgeving bevinden zich diverse voorzieningen, waaronder: buurtwinkelcentrum, 
gezondheidscentrum, openbaar vervoer, (basis)scholen en speelvoorzieningen voor 
kinderen.




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




Indeling:

Entree, hal, meterkast en licht betegelde 
toiletruimte met vrij hangend toilet en 
fonteintje. Ruime tuingerichte 
woonkamer met houten vloer en 
sfeervolle gesloten houtkachel. De 
woonkamer heeft zowel openslaande 
deuren naar de tuin aan de zijkant van de 
woning, als openslaande deuren naar de 
tuin aan de achterzijde. Ruime 
opstelmogelijkheden voor een grote 
eettafel. Inbouwkeuken welke onder 
andere is voorzien van een RVS afzuigkap, 
5- pits gaskookplaat (inclusief wok 
brander), combimagnetron, oven, 
vaatwasser, koelkast en vriezer.




Verdieping 1:

Ruime overloop. 3 grote slaapkamers alle 
met houten vloer. Geheel betegelde en 
compleet uitgevoerde badkamer met duo 
ligbad, inloopdouche, badkamermeubel 
met 2x wastafel/ kraan, (tweede) vrij 
hangend toilet, radiator en raampartij 
voor natuurlijk lichtinval en ventilatie. 
Vaste trap naar tweede verdieping.




Verdieping 2:

Overloop met opstelplaats voor de 
omvormer van de 11 zonnepanelen (huur 
- 2020). Schuifdeur naar bergruimte met 
opstelplaats voor de CV- ketel en 
wasmachine-/ wasdrogeropstelling. 
Ruime 4e slaapkamer met laminaat vloer 
en dakraam.


INDELING




Tuin:

De zonnig gelegen tuin rondom de woning is netjes aangelegd en beschikt onder meer over 
meerdere zonneterrassen, gazon en diverse bomen en beplanting. Vanuit de tuin is de ruime 
aangebouwde stenen garage (ca. 21 m2) te bereiken. Aan de voorzijde van de woning is er 
ruim voldoende parkeergelegenheid voor meerdere voertuigen op eigen terrein.




Bijzonderheden:

Goed onderhouden jaren '30 stijl vrijstaande villa met aangebouwde stenen garage.

Nabij de in- en uitvalswegen, aan de rand van de gewilde woonwijk de 'Landerijen' gelegen.

Woning beschikt over 11 zonnepanelen (huur - 2020).

Begane grond- en eerste verdieping zijn afgewerkt met een fraaie houten vloer.

Gezellige woonkamer met sfeervolle gesloten houtkachel.

4 royale slaapkamers.

Parkeren voor meerdere voertuigen op eigen terrein.

Energielabel A.

Bouwjaar 2006.

544 m2 eigen grond.

Oplevering in overleg; gewenste oplevering verkopers medio maart 2023.
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KADASTRALE KAART
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 De Veste 10-14

8231 JA Lelystad


0320 411 211

info@MarktMakelaar.nl


