
"Nu bieden vanaf € 275.000,- k.k. 
De gestelde vraagprijs betreft een 
"bieden vanaf prijs". Biedingen 
vanaf € 275.000,- k.k. zullen door 
verkoper in behandeling genomen 
worden".

GRIEND 23 55

8225 RW LELYSTAD

€ 275.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning tussenwoning
Bouwjaar 1982
Woonoppervlakte 110 m²
Perceeloppervlakte 137 m²
Inhoud 350 m³

Aantal kamers 5
Aantal slaapkamers 4

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

Overige inpandige ruimte -
Gebouwgebonden buitenruimte -
Externe bergruimte 6 m²
Soort tuin achtertuin
Tuin ligging noordwest



INLEIDING

Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Griend 23-55 te Lelystad. Bent u op zoek naar een 
ruime ééngezinswoning waaraan u aan de buitenzijde nagenoeg geen onderhoud (meer) 
heeft? Dan is dit de woning voor u! Deze woning is gelegen aan een rustige straat en 
nagenoeg volledig afgewerkt met kunststof kozijnen (2011). De woning beschikt onder meer 
over een ruime tuingerichte woonkamer met openslaande deuren naar de zonnig gelegen 
tuin op het (noord)westen, in lichte kleurstelling uitgevoerde inbouwkeuken met spoeleiland 
(2016) voorzien van diverse inbouwapparatuur, moderne toiletruimte (2014), 2 riante 
slaapkamers op de eerste verdieping, badkamer met ruime inloopdouche en nog eens 2 
grote slaapkamers op de zolderverdieping. Op loopafstand van buurtwinkelcentrum, 
gezondheidscentrum en diverse (basis)scholen gelegen. Ook het stadscentrum van Lelystad 
met Lelystad CS bus-/ en treinstation zijn op enkele minuten fietsen te bereiken. Kom deze 
woning snel bekijken!




"Nu bieden vanaf € 275.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 275.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden".









Indeling:

Entree, hal, meterkast en toiletruimte 
(2014) met fonteintje. Ruime tuingerichte 
woonkamer met nette laminaat vloer, 
trapkast en openslaande deuren naar de 
zonnig gelegen tuin op het 
(noord)westen. In lichte kleurstelling 
uitgevoerde inbouwkeuken (2016) met 
spoeleiland aan de voorzijde van de 
woning gesitueerd onder meer voorzien 
van een RVS afzuigkap, 5- pits 
gaskookplaat (gas op glas), oven (2014), 
koel-/ vriescombinatie (2013) en 
vaatwasser. Middels open trap in de 
woonkamer te bereiken eerste 
verdieping.




Verdieping 1:

Overloop, bergkast met opstelplaats CV- 
ketel (2011). 2 riante slaapkamers 
(voorheen 3 slaapkamers) met laminaat 
vloer (2021) en waarvan de 
ouderslaapkamer beschikt over een 
kunststof dakkapel (2011) en vaste 
inbouwkast. Badkamer met grote 
inloopdouche, badkamermeubel met 
geïntegreerde wastafel, (tweede) toilet, 
designradiator en raam voor natuurlijk 
lichtinval en ventilatie. Vaste trap naar 
tweede verdieping.




Verdieping 2:

Overloop met opstelplaats voor 
wasmachine-/ wasdroger. 2 ruime 
slaapkamers beide met nette laminaat 
vloer (2021).





INDELING




Tuin:

Zonnig gelegen-, onderhoudsarme, tuin aan de achterzijde op het (noord)westen gesitueerd 
met groot zonneterras, overkapping, vrijstaande stenen berging en achterom. Aan de 
voorzijde van de woning is er ruim voldoende parkeergelegenheid voor meerdere voertuigen 
op eigen terrein.




Bijzonderheden:

Zéér ruime ééngezinswoning in centrale woonwijk gelegen.

Op enkele minuten lopen van buurtwinkelcentrum, gezondheidscentrum en diverse 
(basis)scholen.

Nagenoeg gehele woning is afgewerkt met kunststof kozijnen (2011) en dubbele beglazing.

Gasleidingen vervangen in 2016.

Inbouwkeuken met spoeleiland (2016).

Moderne toiletruimte (2014).

Parkeergelegenheid voor meerdere voertuigen op eigen terrein.

Energielabel C.

137 m2 eigen grond.

Bouwjaar 1982.

Oplevering in overleg; gewenste oplevering verkopers medio Q3- 2023.




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 € 275.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 275.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden".
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KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART








 De Veste 10-14

8231 JA Lelystad


0320 411 211

info@MarktMakelaar.nl


