
"Nu bieden vanaf € 485.000,- k.k. 
De gestelde vraagprijs betreft een 
"bieden vanaf prijs". Biedingen 
vanaf € 485.000,- k.k. zullen door 
verkoper in behandeling genomen 
worden”.  

SCHIELAND 25

8245 GB LELYSTAD

€ 485.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning vrijstaande woning
Bouwjaar 2000
Woonoppervlakte 172 m²
Perceeloppervlakte 401 m²
Inhoud 735 m³

Aantal kamers 5
Aantal slaapkamers 4

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

Overige inpandige ruimte 25 m²
Gebouwgebonden buitenruimte 27 m²
Externe bergruimte -
Soort tuin tuin rondom
Tuin ligging



INLEIDING

Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Schieland 25 te Lelystad. Gelegen in de ruim opgezette, 
groene en kindvriendelijke woonwijk de 'Landstrekenwijk' staat deze ruime vrijstaande 
woning met aangebouwde-, van binnenuit te bereiken, stenen garage (ca. 25 m2). De woning 
is gelegen op een zonnige kavel van 401 m2 eigen grond en beschikt onder meer over een ca. 
8 meter brede tuingerichte woonkamer met sfeervolle erker, inbouwkeuken met stenen 
werkblad voorzien van diverse inbouwapparatuur, bijkeuken, 3 ruime slaapkamers 
(respectievelijk (ca.) 14.5-, 13- en 13 m2), licht betegelde badkamer, separate toiletruimte op 
de eerste verdieping en een ruime studio/ extra slaapkamer (ca. 11 m2) met toegang tot 
zonnig dakterras (ca. 27 m2) op de tweede verdieping. Verder beschikt de woning over 15 
zonnepanelen (2020) met een gemiddelde jaaropbrengst van (ca.) 4.875 kWh. Nabij alle 
gewenste voorzieningen als buurtwinkelcentra, diverse (basis)scholen en op enkele 
(auto)minuten te bereiken in- en uitvalswegen van Lelystad gelegen. 




"Nu bieden vanaf € 485.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 485.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden”.  









Indeling:

Entree, hal, meterkast en toiletruimte met 
vrij hangend toilet en fonteintje. Vanuit de 
hal te bereiken bijkeuken met 
opstelplaats wasmachine-/ wasdroger en 
doorgang naar de aangebouwde stenen 
garage (ca. 25 m2) met elektrisch 
bedienbare garagedeur. Zéér ruime-, ca. 8 
meter brede, tuingerichte woonkamer 
met openslaande deuren naar de zonnige 
tuin aan de achterzijde. Woonkeuken met 
sfeervolle erker en ruime 
opstelmogelijkheden voor een grote 
eettafel. In lichte kleurstelling uitgevoerde 
inbouwkeuken met stenen werkblad 
onder meer voorzien van RVS afzuigkap, 
inductiekookplaat, combioven, koelkast 
en vaatwasser. De begane grond is 
afgewerkt met een lichte tegelvloer mét 
vloerverwarming (bij- verwarming).  




Verdieping 1:

Overloop met grote bergkast. 3 ruime 
slaapkamers (respectievelijk (ca.) 14.5-, 
13- en 13 m2) waarvan 1 met vaste 
inloopkast en toegang tot een klein 
gezellig balkon aan de voorzijde van de 
woning. Grote en geheel betegelde 
badkamer met hoekligbad, douchehoek, 
2x wastafel met kraan, designradiator en 
raam voor natuurlijk lichtinval en 
ventilatie. Separate toiletruimte met vrij 
hangend toilet en fonteintje. Vaste trap 
naar tweede verdieping.

   

Verdieping 2:

Ruime- en, mede door de grote 
raampartijen, zéér lichte studio/ extra 
slaapkamer (ca. 11 m2) met toegang tot 
het zonnige dakterras (ca. 27 m2). Aan de 
zuidwest kant van het dakterras hangt 
een elektrisch te bedienen zonnescherm.





INDELING




Balkon:

Zonnig dakterras vanuit de studio/ 4e slaapkamer op de tweede verdieping te bereiken.




Tuin:

Fraai aangelegde tuin rondom de woning. De tuin beschikt over een zonneterras, gazon, 
diverse beplanting en ook van buitenaf is middels loopdeur de garage te bereiken.  Aan de 
voorzijde van de woning is er ruim voldoende parkeergelegenheid voor meerdere 
voertuigen-, waarvan 1 onder carport, op eigen terrein.




Bijzonderheden:

Ruime vrijstaande woning met aangebouwde stenen garage (ca. 25 m2) gelegen in de 
kindvriendelijke woonwijk de 'Landstrekenwijk'.

Zéér ruime-, ca. 8 ,meter brede, tuingerichte woonkamer met openslaande deuren naar de 
zonnige tuin aan de achterzijde.

Woning beschikt over 15 zonnepanelen (2020).

3 ruime slaapkamers (respectievelijk (ca.) 14.5-, 13- en 13 m2). Grote studio/ 4e slaapkamer 
(ca. 11 m2) op de tweede verdieping.

Ruim zonnig dakterras (ca. 27 m2).

Woning beschikt over elektrisch bedienbare zonneschermen.

Binnen enkele (auto)minuten bereikt u de in- en uitvalswegen (A6 richting Amsterdam/ 
noorden en N302 richting Harderwijk) van Lelystad.

Op loopafstand van diverse (basis)scholen, buurtwinkelcentrum en openbaar vervoer 
gelegen.

Deze woning is aangesloten op stadsverwarming en maakt derhalve géén gebruik van gas. 
Toekomstige aanpassingen en kosten aan de woning in het kader van het vervangen van een 
CV- ketel e.d. zijn dan ook niet te verwachten.

Energielabel A.

Bouwjaar 2000.

401 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.




"Nu bieden vanaf € 485.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 485.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden”.

INDELING




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


