
"Nu bieden vanaf € 235.000,- k.k. 
De gestelde vraagprijs betreft een 
"bieden vanaf prijs". Biedingen 
vanaf € 235.000,- k.k. zullen door 
verkoper in behandeling genomen 
worden".

KEMPENAAR 20 17

8231 GA LELYSTAD

€ 235.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning geschakelde woning
Bouwjaar 1974
Woonoppervlakte 105 m²
Perceeloppervlakte 143 m²
Inhoud 350 m³

Aantal kamers 4
Aantal slaapkamers 3

CV-ketel Vaillant HR 
CV-type Vaillant HR
CV-ketel Bouwjaar -
Energielabel B
Isolatie dubbel glas

Overige inpandige ruimte -
Gebouwgebonden buitenruimte 2 m²
Externe bergruimte 6 m²
Soort tuin achtertuin
Tuin ligging west



INLEIDING

LET OP!!

Deze woning is ZONDER AFSPRAAK te bezichtigen tijdens een 2-tal OPEN HUIZEN. U bent van 
harte welkom op:

- MAANDAG 9 JANUARI 2023 van 15:00 tot 16:00 uur en;

- DINSDAG 10 JANUARI 2023 van 09:15 tot 10:15 uur.




Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Kempenaar 20-17 te Lelystad. Klussers opgelet!! In 
misschien wel het leukste straatje van de centraal gelegen woonwijk de 'Kempenaar' staat 
deze verrassend ruime ééngezinswoning met ruime achtertuin op het zonnige westen 
gesitueerd. De woning zal al uw aandacht nodig hebben, maar biedt u zéér veel potentie! De 
woning-, met 8 zonnepanelen, beschikt onder meer over een ruime tuingerichte woonkamer, 
project keukenblok, wasruimte op de begane grond,3 grote slaapkamer op de eerste 
verdieping (waarvan 1 met gezellig balkon), een royale overloop welke voor meerdere 
doeleinden geschikt is (misschien wel een 4e slaapkamer) en een betegelde badkamer. Op 
loopafstand bevinden zich een buurtwinkelcentrum, openbaar vervoer en diverse 
(basis)scholen. Ook het stadscentrum met Lelystad CS bus-/ en treinstation is snel 
bereikbaar. Brengt u deze woning naar deze tijd?!




Indeling:

Entree, hal, meterkast en toiletruimte met 
fonteintje. Ruime tuingerichte 
woonkamer met deur naar de ruime tuin 
op het zonnige westen gesitueerd. Project 
inbouwkeuken in hoekopstelling Omdat 
de voormalig inpandige berging bij de 
woning is getrokken is er een wasruimte 
op de begane grond ontstaan met tevens 
de opstelplaats voor de CV- ketel.




Verdieping 1:

Royale overloop welke voor meerdere 
doeleinden geschikt is. Op de overloop is 
eenvoudig een extra (4e) slaapkamer te 
realiseren. 3 ruime slaapkamers, waarvan 
1 met toegang tot een gezellig balkon met 
zicht over de gezellige straat aan de 
voorzijde en een waterpartij op de hoek. 
Betegelde badkamer onder meer 
voorzien van ligbad met douche en een 
tweede toilet.




Tuin:

Ruime en vooral diepe achtertuin op het 
zonnige westen gesitueerd. De tuin is 
achterom te bereiken.







INDELING




Bijzonderheden:

Een verrassend ruime woning welke op zoek is naar de handige klusser!

Ruim woonhuis gelegen in misschien wel het gezelligste straatje van woonwijk de 
'Kempenaar'.

Alle denkbare voorzieningen binnen enkele minuten te bereiken.

Woning beschikt over 8 zonnepanelen.

Energielabel B.

Bouwjaar 1974.

143 m2 eigen grond.  

Oplevering in overleg; een snelle oplevering is bespreekbaar.




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 € 235.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 235.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden".




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

INDELING




FOTO'S








FOTO'S



FOTO'S



KADASTRALE KAART



PLATTEGRONDEN



PLATTEGRONDEN



LOCATIE OP DE KAART








 De Veste 10-14

8231 JA Lelystad


0320 411 211

info@MarktMakelaar.nl


