
"Nu bieden vanaf € 285.000,- k.k. 
De gestelde vraagprijs betreft een 
"bieden vanaf prijs". Biedingen 
vanaf € 285.000,- k.k. zullen door 
verkoper in behandeling genomen 
worden".

OOSTKAAP 23

8224 EK LELYSTAD

€ 285.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning eindwoning
Bouwjaar 1971
Woonoppervlakte 140 m²
Perceeloppervlakte 184 m²
Inhoud 395 m³

Aantal kamers 5
Aantal slaapkamers 4

CV-ketel Vaillant HR 
CV-type Vaillant HR
CV-ketel Bouwjaar -
Energielabel C
Isolatie dubbel glas

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



INLEIDING

LET OP!! Deze woning is-, ZONDER AFSPRAAK, te bezichtigen middels een OPEN HUIS.




DATUM OPEN HUIS:

DINSDAG 22 NOVEMBER 2022 van 09:15 - 10:15 UUR en;

DONDERDAG 24 NOVEMBER 2022 van 09:15 - 10:15 UUR.




Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Oostkaap 23 te Lelystad. Aan de buitenrand van één 
van de oudste woonwijken van Lelystad-, de 'Atol', staat aan de 'Oostkaap' deze goed 
onderhouden ééngezins-/ eindwoning op een zonnige hoekkavel van 184 m2 eigen grond. De 
woning is gunstig gelegen t.o.v. vele voorzieningen met een buurtwinkelcentrum, 
gezondheidscentrum, multifunctioneel sportcentrum en diverse (basis)scholen op enkele 
minuten lopen/ fietsen. Deze woning beschikt onder meer over een ruime-, uitgebouwde, 
tuingerichte woonkamer met kunststof schuifpui naar de zonnige tuin op het westen 
gesitueerd, keurige inbouwkeuken met stenen werkblad voorzien van diverse 
inbouwapparatuur, licht betegelde toiletruimte, 3 grote slaapkamers op de eerste verdieping, 
basis badkamer en een royale 4e slaapkamer op de tweede verdieping. Parkeren doet u-, 
onder carport, op eigen terrein. Op zoek naar ruimte? Kom deze woning snel bekijken!




Indeling:

Entree, grote hal, meterkast, trapkast en 
geheel betegelde toiletruimte met vrij 
hangend toilet en fonteintje. Ruime, ca. 6 
meter brede, uitgebouwde tuingerichte 
woonkamer afgewerkt met een lichte 
tegelvloer met vloerverwarming en een 
kunststof schuifpui naar de ruime en vrij 
gelegen tuin op het westen. Ruime 
opstelmogelijkheden voor een grote 
eettafel. In lichte kleurstelling uitgevoerde 
inbouwkeuken aan de voorzijde van de 
woning gesitueerd onder meer voorzien 
van een afzuigkap, kookplaat, oven, 
magnetron, koelkast en vaatwasser. 




Verdieping 1:

Overloop. 3 ruime slaapkamers waarvan 
1 met laminaat vloer en 2 met een houten 
parketvloer. Basis badkamer met ruime 
douchehoek, badkamermeubel met 
geïntegreerde wastafel, (tweede) toilet, 
radiator, wasmachine-/ 
wasdrogeropstelling (kan eventueel ook 
naar de overloop van de tweede 
verdieping) en raam voor natuurlijk 
lichtinval. Vaste trap naar tweede 
verdieping.




Verdieping 2:

Overloop met opstelplaats voor CV- ketel 
en mogelijkheden voor de wasmachine-/ 
wasdrogeropstelling. Grote 4e 
slaapkamer met dakraam.





INDELING




Tuin:

Fraai aangelegde tuin op het westen gesitueerd. De tuin beschikt over een groot zonneterras, 
diverse beplanting en een fraaie overkapping aan de achterzijde van de tuin over de gehele 
breedte. Aan de voorzijde van de woning is er parkeergelegenheid-, onder carport, op eigen 
terrein en toegang tot de vrijstaande stenen berging.




Bijzonderheden:

LET OP! Onze opdrachtgever heeft expliciet aangegeven NIET te zullen verkopen aan iemand 
die er niet zelf gaat wonen. De woning komen bezichtigen als investeerder heeft voor deze 
woning dus géén zin!

Goed onderhouden en ruime ééngezins-/ eindwoning gelegen aan de rand van de 'Oostkaap'.

Gelegen aan de rand van één van de oudste woonwijken van Lelystad.

Alle voorzieningen binnen handbereik!

Woning deels afgewerkt met kunststof kozijnen.

Royale-, uitgebouwde, tuingerichte woonkamer

4 ruime slaapkamers; ideaal voor een groot gezin!

Parkeergelegenheid-, onder carport, op eigen terrein.

Energielabel C.

Bouwjaar 1971.

184 m2 eigen grond.

Oplevering in overleg; een snelle oplevering is bespreekbaar.




"Nu bieden vanaf € 285.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 285.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden".

INDELING




FOTO'S



FOTO'S



FOTO'S



FOTO'S



KADASTRALE KAART



PLATTEGRONDEN



PLATTEGRONDEN



PLATTEGRONDEN



LOCATIE OP DE KAART








 De Veste 10-14

8231 JA Lelystad


0320 411 211

info@MarktMakelaar.nl


