
"Nu bieden vanaf € 725.000,- k.k. 
De gestelde vraagprijs betreft een 
bieden vanaf prijs. Biedingen 
vanaf € 725.000,- k.k. zullen door 
verkoper in behandeling worden 
genomen.”   

MARQUETTE 4

8219 AR LELYSTAD

€ 725.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning vrijstaande woning
Bouwjaar 2008
Woonoppervlakte 165 m²
Perceeloppervlakte 687 m²
Inhoud 710 m³

Aantal kamers 5
Aantal slaapkamers 4

CV-ketel 2021
CV-type
CV-ketel Bouwjaar 2021
Energielabel A
Isolatie volledig geisoleerd

Overige inpandige ruimte 34 m²
Gebouwgebonden buitenruimte -
Externe bergruimte -
Soort tuin tuin rondom
Tuin ligging noorden



INLEIDING

Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Marquette 4 te Lelystad. Bent u op zoek naar een 
bovengemiddelde en hoogwaardig afgewerkte vrijstaande villa? Lees dan snel verder! Deze 
robuuste vrijstaande woning is gelegen aan de rand van de gewilde woonwijk de 'Landerijen' 
en beschikt onder meer over een gezellige woonkamer, riante woonkeuken met strakke 
inbouwkeuken voorzien van diverse inbouwapparatuur, licht betegelde toiletruimte, 3 grote 
slaapkamers (respectievelijk (ca.) 11-, 11- en 10.5 m2) op de eerste verdieping, luxe 
uitgevoerde badkamer met sauna, separate (tweede) toiletruimte en een grote 4e 
slaapkamer (ca. 23.5 m2) én technische ruimte/ wasruimte op de tweede verdieping.




De woning heeft een zeer strakke-, neutrale, afwerking. Zo beschikt de woning over moderne 
gietvloeren en glad gestuukte wanden/ plafonds. Ook de tuin rondom de woning is onder 
architectuur aangelegd en biedt toegang tot een aangebouwde studio/ thuisbioscoop (ca. 20 
m2) en een aangebouwde stenen berging welke qua formaat-, ca. 16.5 m2, niet onder doet 
van een garage. Parkeergelegenheid voor meerdere voertuigen op eigen terrein.











INLEIDING

Woonwijk de 'Landerijen' kenmerkt zich door zijn centrale ligging t.o.v. de in- en uitvalswegen 
van Lelystad en grootschalig bosgebied het 'Gelderse Hout'. Ook diverse (basis)scholen, 
buurtwinkelcentrum en gezondheidscentrum zijn op enkele (fiets)minuten te bereiken. 




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




"Nu bieden vanaf € 725.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een bieden vanaf prijs. 
Biedingen vanaf € 725.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling worden genomen.”       























Indeling:

Entree, hal, meterkast en licht betegelde 
toiletruimte met vrij hangend toilet en 
fonteintje. Openslaande deuren naar de 
riante woonkeuken met sfeervolle 
gashaard. Ruime opstelmogelijkheden 
voor een grote eettafel. Mede door de 
vele- en grote raampartijen veel natuurlijk 
lichtinval. Moderne strakke 
inbouwkeuken onder meer voorzien van 
een afzuigkap, keramische kookplaat, 
combioven, (2x) koelkast, (2x) vriezer en 
een vaatwasser. Deur naar de onder 
architectuur aangelegde tuin aan de 
achterzijde. 




Ensuite deuren naar de gezellige 
woonkamer/ tv kamer voorzien van op 
maat gemaakte inbouwkasten. De begane 
grondverdieping is afgewerkt met een 
moderne gietvloer (met 
vloerverwarming), strak gestuukte 
wanden/ plafonds en inbouwspots. 




Verdieping 1:

Overloop. 3 ruime slaapkamers allen 
afgewerkt met een moderne gietvloer. De 
slaapkamers beschikken tevens over een 
airco installatie. Luxe uitgevoerde 
badkamer met vloerverwarming onder 
meer voorzien van een ruime 
inloopdouche, ligbad, design 
badkamermeubel met een brede wastafel 
en 2x kraan, een sauna (!) en een raam 
voor natuurlijk lichtinval en ventilatie. 
Separate toiletruimte met (tweede) vrij 
hangend toilet. Vaste trap naar tweede 
verdieping.

INDELING




Verdieping 2:

Overloop. Technische ruimte met opstelplaats voor de CV- ketel (2021), Warmte Terug Win 
(WTW) unit en wasmachine-/ wasdrogeropstelling. Royale 4e slaapkamer (ca. 23.5 m2) met 
vaste inbouwkast en ook hier afgewerkt met een moderne gietvloer en een airco installatie. 
Vanuit de slaapkamer heeft u zicht over bosgebied het 'Gelderse Hout'.  




Tuin:

Onder architectuur aangelegde tuin rondom de woning welke onder meer beschikt over een 
groot zonneterras, gazon, diverse beplanting en grote zitkuil waar u kunt genieten van zeer 
veel privacy. Vanuit de tuin is de aangebouwde stenen berging (ca. 16.5 m2) én de 
aangebouwde (geluidgeïsoleerde) en professionele studio/ thuisbioscoop te bereiken.




Aan de voorzijde van de woning is er ruim voldoende parkeergelegenheid voor meerdere 
voertuigen op eigen terrein.




Bijzonderheden:

Strakke-, instap-klare, vrijstaande villa gelegen aan de rand van de gewilde woonwijk de 
'Landerijen'.

Woning is volledig afgewerkt met strak gestuukte wanden/ plafonds en moderne gietvloeren.

Begane grond, studio en alle slaapkamers voorzien van airconditioning (voor zowel koelen als 
verwarmen).

Zo straks als de woning is afgewerkt, zo strak is ook de onder architectuur aangelegde tuin 
afgewerkt.

Grote berging (formaat garage) en professionele aangebouwde studio/ thuisbioscoop.

4 royale slaapkamers.

Moderne afwerking van inbouwkeuken, toiletruimte en badkamer.

Energielabel A.

Bouwjaar 2008.

687 m2 eigen grond.

Oplevering in overleg.

 

"Nu bieden vanaf € 725.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een bieden vanaf prijs. 
Biedingen vanaf € 725.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling worden genomen.”  

INDELING
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KADASTRALE KAART



PLATTEGRONDEN
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PLATTEGRONDEN



LOCATIE OP DE KAART








 De Veste 10-14

8231 JA Lelystad


0320 411 211

info@MarktMakelaar.nl


