
BIRDIELAAN 54

8241 BC LELYSTAD

€ 635.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning vrijstaande woning
Bouwjaar 1998
Woonoppervlakte 165 m²
Perceeloppervlakte 770 m²
Inhoud 550 m³

Aantal kamers 5
Aantal slaapkamers 3

CV-ketel -
CV-type
CV-ketel Bouwjaar -
Energielabel B
Isolatie volledig geisoleerd

Overige inpandige ruimte 16 m²
Gebouwgebonden buitenruimte -
Externe bergruimte 10 m²
Soort tuin tuin rondom
Tuin ligging



INLEIDING

Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Birdielaan 54 te Lelystad. Op een grote kavel van 770 
m2 eigen grond staat deze zéér goed onderhouden vrijstaande semi- bungalow met een 
slaap-/ werkkamer op de begane grond. Met enkele kleine aanpassingen is deze woning 
levensloopbestendig te maken en hoeft u hier nooit meer weg! De woning beschikt onder 
meer over een zeer ruime tuingerichte woonkamer met een sfeervolle hoog rendement open 
haard en een schuifpui naar de fraai aangelegde tuin welke direct grenst aan stadsgracht en 
vrij aan recreatief gebied is gelegen, in lichte kleurstelling uitgevoerde modern inbouwkeuken 
voorzien van diverse inbouwapparatuur, (uitgebouwde) slaap-/ werkkamer (ca. 16 m2) op de 
begane grond, bijkeuken, inpandige geïsoleerde garage (ca. 16 m2), 3 slaapkamers 
(respectievelijk (ca.) 16-, 11- en 6.5 m2) en een geheel betegelde badkamer op de eerste 
verdieping. Middels vlizotrap te bereiken bergzolder. De woning is gelegen in de gewilde 
woonwijk 'Flevo Golf Resort' omringd door groen, water en bosgebied. Bent u op zoek naar 
een nagenoeg instapklare (mogelijk levensloopbestendige) vrijstaande woning? Kom deze 
woning dan snel bekijken!

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




Vraagprijs: € 635.000,- k.k.




Indeling:

Entree, lichte hal met vide en een licht 
betegelde toiletruimte met vrij hangend 
toilet en fonteintje. Vanuit de hal te 
bereiken bijkeuken met opstelplaats voor 
de CV- ketel (huur), 
heteluchtverwarmingsunit, Mechanische 
Ventilatie unit, wasmachine-/ 
wasdrogeropstelling en het centraal 
stofzuigsysteem. Doorgang naar de 
inpandige-, geïsoleerde, garage. Indien 
gewenst zijn hier tal van mogelijkheden 
voor een extra slaap- en/ of badkamer. 




Ruime tuingerichte woonkamer met 
sfeervolle hoog rendement open haard 
en schuifpui naar de fraai aangelegde tuin 
rondom de woning. Ruime 
opstelmogelijkheden voor een grote 
eettafel. In lichte kleurstelling uitgevoerde 
inbouwkeuken aan de voorzijde van de 
woning onder meer voorzien van een 
design afzuigkap, inductiekookplaat, 
(combi)heteluchtoven, koelkast (2020), 
vriezer, vaatwasser en Quooker. 




Vanuit de woonkamer te bereiken royale-, 
uitgebouwde, slaap-/ werkkamer (ca. 16 
m2) op de begane grond met schuifpui 
naar de vrij aan recreatiegebied gelegen 
tuin. 




De begane grond is afgewerkt met een 
mooie Frans eiken houten parketvloer.


INDELING




Verdieping 1:

Overloop met zicht over de hal beneden. 3 slaapkamers (respectievelijk (ca.) 16-, 11- en 6.5 
m2). Geheel licht betegelde badkamer met vloerverwarming onder meer voorzien van 
douchehoek, ligbad, dubbele wastafel, (tweede) vrij hangend toilet en raam voor natuurlijk 
lichtinval en ventilatie.




Verdieping 2:

Middels vlizotrap te bereiken bergzolder.




Tuin:

Fraai aangelegde tuin direct aan stadsgracht grenzend. De tuin is aan de achterzijde vrij aan 
recreatief gebied (hole 9 van de in totaal 12 holes) gelegen en beschikt onder meer over 
meerdere zonneterrassen, gazon, diverse bomen/ beplanting, vrijstaande houten berging en 
een vlonderterras aan het water. Aan de voorzijde van de woning is er ruim voldoende 
parkeergelegenheid op eigen terrein.




Bijzonderheden:

Goed onderhouden vrijstaande semi- bungalow met een slaap-/ werkkamer op de begane 
grond.

Mogelijkheden voor een extra slaap-/ badkamer op de begane grond.

Gelegen in de gewilde woonwijk het 'Flevo Golf Resort' omringd door groen, bosgebied en 
water.

Diverse delen van het dak- en dakgoten zijn recentelijk vernieuwd/ vervangen.

Vrij aan "hole 9" gelegen tuin met een weids uitzicht!

Energielabel B.

Bouwjaar 1998.

770 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


