
"Nu bieden vanaf € 300.000,- k.k. 
De gestelde vraagprijs betreft een 
"bieden vanaf prijs". Biedingen 
vanaf € 300.000,- k.k. zullen door 
verkoper in behandeling genomen 
worden". 

HAF 17

8212 XK LELYSTAD

€ 300.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning hoekwoning
Bouwjaar 1975
Woonoppervlakte 105 m²
Perceeloppervlakte 345 m²
Inhoud 350 m³

Aantal kamers 4
Aantal slaapkamers 3

CV-ketel Remeha HR 2011
CV-type Remeha HR
CV-ketel Bouwjaar 2011
Energielabel C
Isolatie dakisolatie, dubbel glas

Overige inpandige ruimte -
Gebouwgebonden buitenruimte -
Externe bergruimte 38 m²
Soort tuin achtertuin



INLEIDING

Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Haf 17 te Lelystad. Deze mooie ééngezins-/ videwoning 
met dubbele vrijstaande stenen garage is gelegen op een ruime hoekkavel van maar liefst 
345 m2 eigen grond en staat in de gewilde woonwijk de 'Haf'. De woning is op enkele loop-/ 
fietsminuten gelegen van een buurtwinkelcentrum, gezondheidscentrum, openbaar vervoer 
en diverse (basis)scholen en beschikt onder meer over een ca. 8 meter brede tuingerichte 
woonkamer met vide, inbouwkeuken (2020) voorzien van diverse inbouwapparatuur, slaap-/ 
werkkamer (ca. 12 m2) op de begane grond, licht betegelde toiletruimte (2022), 2 ruime 
slaapkamers (respectievelijk (ca.) 12.5- en 11.5 m2) op de eerste verdieping en een modern 
betegelde badkamer (2019). De asbesthoudende golfplaten zijn recentelijk (2018) vervangen 
voor níét asbesthoudende golfplaten! U hoeft hier dus géén verdere kosten meer voor te 
verwachten! Verder beschikt de woning over 16 (!) zonnepanelen (2020).




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




"Nu bieden vanaf € 300.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 300.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden". 







Indeling:

Entree, hal en licht betegelde toiletruimte 
(2022) met vrij hangend toilet en 
fonteintje. Ruime-, ca. 8 meter brede, 
tuingerichte woonkamer met vide en 2x 
aluminium schuifpui naar de riante tuin 
aan de achterzijde. Inbouwkeuken (2020) 
aan de voorzijde van de woning 
gesitueerd onder meer voorzien van een 
RVS afzuigkap, 6- pits gasfornuis met 
oven, koelkast, vriezer en vaatwasser. 
Vanuit de woonkamer te bereiken slaap-/ 
werkkamer (ca. 12 m2) met wastafel op 
de begane grond. Hier bevinden zich 
tevens de wasmachine-/ 
wasdrogeropstelling. Middels open 
spiltrap-, vanuit de woonkamer, te 
bereiken verdieping.




Verdieping 1:

Overloop met zicht op de woonkamer 
beneden. 2 ruime slaapkamers 
(respectievelijk (ca.) 12.5- en 11.5 m2) 
beide met (vaste)kasten. Moderne 
badkamer (2019) met douchehoek, ligbad, 
badkamermeubel met geïntegreerde 
wastafel en (tweede) vrij hangend toilet.




Verdieping 2:

Vanuit 1 van de slaapkamers-, middels 
vlizotrap, te bereiken bergzolder met 
opstelplaats Mechanische Ventilatie unit.




Tuin:

De tuin (ca. 12 meter diep en 13 meter 
breed) is voorzien van een groot 
zonneterras met sierbestrating, gazon, 
diverse beplanting en biedt toegang tot 
de dubbele vrijstaande stenen garage.


INDELING




Bijzonderheden:

Op een heerlijk rustige locatie gelegen speels ingedeelde vide-/ hoekwoning.

Nabij buurtwinkelcentrum, gezondheidscentrum en diverse (basis)scholen gelegen.

Woning beschikt over 16 zonnepanelen (2020).

Ca. 8 meter brede tuingerichte woonkamer.

Slaap-/ werkkamer op de begane grond.

2 ruime slaapkamers en badkamer op de eerste verdieping.

Grote dubbele vrijstaande stenen garage.

Moderne afwerking van toiletruimte (2022) en badkamer (2019). 

De asbesthoudende golfplaten zijn recentelijk (2018) vervangen voor níét asbesthoudende 
golfplaten! U hoeft hier dus géén verdere kosten meer voor te verwachten! 

Woning rondom voorzien van rolluiken en voorzien van een elektrisch bedienbaar 
zonnescherm aan de achterzijde.

Energielabel C. 

Bouwjaar 1975.

345 m2 eigen grond.

Oplevering in overleg.

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


