
DEN ESSENBURG 43

8219 BH LELYSTAD

€ 745.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning vrijstaande woning
Bouwjaar 2006
Woonoppervlakte 210 m²
Perceeloppervlakte 610 m²
Inhoud 750 m³

Aantal kamers 7
Aantal slaapkamers 5

CV-ketel Remeha Tzerra CW5 2020
CV-type Remeha Tzerra CW5
CV-ketel Bouwjaar 2020
Energielabel A
Isolatie volledig geisoleerd

Overige inpandige ruimte 20 m²
Gebouwgebonden buitenruimte 10 m²
Externe bergruimte -
Soort tuin tuin rondom
Tuin ligging noord-westen



INLEIDING

Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Den Essenburg 43 te Lelystad. Aan de rand van 
Lelystad-, in de ruim opgezette woonwijk 'Landerijen Oost' staat deze zeer goed 
onderhouden-, op de begane grond uitgebouwde (2010), vrijstaande woning (bouwjaar 2005) 
met aangebouwde stenen garage (ca. 20 m2) op een ruime kavel van 610 m2 eigen grond. De 
woning is onder meer voorzien een royale uitgebouwde woonkamer met sfeervolle 
haardpartij, in lichte kleurstelling uitgevoerde inbouwkeuken voorzien van diverse 
inbouwapparatuur, bijkeuken, werk-/ hobbykamer op de begane grond, 3 grote slaapkamers 
(respectievelijk (ca.) 15.5-, 15- en 14.5 m2) op de eerste verdieping, ruime walk- in closet (ca. 6 
m2), geheel betegelde badkamer en een ruime zolderverdieping met nog eens 2 slaapkamers 
wat het totaal aantal slaapkamers op 5 brengt. 




Binnen enkele (auto)minuten bereikt u de in- en uitvalswegen van Lelystad. Tevens op enkele 
fietsminuten van buurtwinkelcentrum, gezondheidscentrum en diverse (basis)scholen 
gelegen. Een zeer goed onderhouden vrijstaande woning gelegen in een zeer geliefde 
woonwijk. Iets voor u?




Vraagprijs: € 745.000,- k.k.




Indeling:

Entree, hal, meterkast en betegelde 
toiletruimte met fonteintje. Grote-, ruim 9 
meter brede, uitgebouwde tuingerichte 
woonkamer met grote raampartijen tot 
aan de grond en voorzien van een 
sfeervolle haardpartij. Woonkeuken met 
ruime opstelmogelijkheden voor een 
grote eettafel en een in lichte kleurstelling 
uitgevoerde inbouwkeuken onder meer 
voorzien van een 'SMEG' afzuigkap, 
inductiekookplaat, combimagnetron en 
vaatwasser. Toegang tot de werk-/ 
hobbykamer op de begane grond én deur 
naar bijkeuken met opstelplaats voor 
wasmachine-/ wasdroger. Vanuit de 
bijkeuken te bereiken aangebouwde 
stenen garage (ca. 20 m2). 




Vanuit de woonkamer is middels dubbele 
openslaande deuren de tuin rondom de 
woning te bereiken. 




Verdieping 1:

Overloop. 3 grote slaapkamers 
(respectievelijk (ca.) 15.5-, 15- en 14.5 m2). 
Walk- in closet. Modern uitgevoerde-, 
geheel betegelde, badkamer voorzien van 
inloopdouche, lig-/ bubbelbad, breed 
badkamermeubel met 2x wastafel/ kraan, 
(tweede) vrij hangend toilet, 
designradiator en raam voor natuurlijk 
lichtinval. Vaste trap naar tweede 
verdieping.




Verdieping 2:

Ruime zolderverdieping met nog eens 2 
ruime slaapkamers.

INDELING




Tuin:

Heerlijke tuin rondom de woning met meerdere terrassen, gezellige overkapping, gazon, 
diverse beplanting en een vijverpartij. Aan de voorzijde van de woning is er ruim voldoende 
parkeergelegenheid op eigen terrein.




Bijzonderheden:

Robuuste vrijstaande woning gelegen in de gewilde woonwijk de 'Landerijen Oost'.

De woning beschikt over een royale uitbouw (2010) op de begane grond.

Werk-/ hobbykamer op de begane grond.

3 grote slaapkamers op de eerste verdieping.

Ruime tweede verdieping met nog eens 2 slaapkamers.

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

Binnen enkele (auto)minuten te bereiken in- en uitvalswegen van Lelystad.

Energielabel A.

Bouwjaar 2005.

610 m2 eigen grond.

Oplevering in overleg.




Een bod uitbrengen op deze woning gaat via het 'Eerlijk Bieden' systeem. Vraag de link naar 
het biedingsformulier via ons kantoor óf klik op de button "Breng een bod uit" op onze eigen 
website.
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KADASTRALE KAART



PLATTEGRONDEN
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LOCATIE OP DE KAART








 De Veste 10-14

8231 JA Lelystad


0320 411 211

info@MarktMakelaar.nl


