
"Nu bieden vanaf € 325.000,- k.k. 
De gestelde vraagprijs betreft een 
"bieden vanaf prijs". Biedingen 
vanaf € 325.000,- k.k. zullen door 
verkoper in behandeling genomen 
worden". 

LEMMERKADE 36

8244 DC LELYSTAD

€ 325.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning tussenwoning
Bouwjaar 1984
Woonoppervlakte 115 m²
Perceeloppervlakte 149 m²
Inhoud 385 m³

Aantal kamers 5
Aantal slaapkamers 4

CV-ketel Intergas Kombi Kompakt HR 2014
CV-type Intergas Kombi Kompakt HR
CV-ketel Bouwjaar 2014
Energielabel -
Isolatie dubbel glas

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



INLEIDING

Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Lemmerkade 36 te Lelystad. Aan de voorzijde vrij aan 
recreatieplas 't Bovenwater gelegen ruime-, zeer goed onderhouden, ééngezinswoning op 
een kavel van 149 m2 eigen grond. De woning-, welke is afgewerkt met kunststof kozijnen, 
beschikt onder meer over een ruime tuingerichte woonkamer met sfeervolle houtkachel (HR) 
en kunststof schuifpui naar de onderhoudsarme tuin aan de achterzijde, woonkeuken met 
opstelmogelijkheden voor een meer persoons eettafel en een in lichte kleurstelling 
uitgevoerde inbouwkeuken voorzien van diverse inbouwapparatuur, licht betegelde 
toiletruimte, 3 ruime slaapkamers-, waarvan 1 met kunststof dakkapel, op de eerste 
verdieping, geheel betegelde badkamer en een ruime 4e slaapkamer op de tweede 
verdieping. Verder beschikt de woning over 12 zonnepanelen (2019). Een goed onderhouden 
woning met werkelijk waar een schitterend vrij uitzicht! Iets voor u?!




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




"Nu bieden vanaf € 325.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 325.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden". 







Indeling:

Entree, hal met licht betegelde 
toiletruimte met fonteintje. Woonkeuken 
aan de voorzijde van de woning 
gesitueerd met opstelmogelijkheden voor 
een meer persoons eettafel en een in 
lichte kleurstelling uitgevoerde 
inbouwkeuken onder meer voorzien van 
afzuigkap, gaskookplaat, elektrische oven, 
magnetron, vaatwasser en koel-/ 
vriescombinatie. Ruime tuingerichte 
woonkamer met bergkast, sfeervolle 
houtkachel (HR) en kunststof schuifpui 
naar de fraai aangelegde tuin aan de 
achterzijde. Open spiltrap naar de eerste 
verdieping.




Verdieping 1:

Overloop. 3 ruime slaapkamers, waarvan 
1 met kunststof dakkapel. Geheel 
betegelde badkamer voorzien van 
Whirlpool ligbad met douche, 
badkamermeubel met wastafel, (tweede) 
toilet, bidet en designradiator. Vaste 
(spil)trap naar de tweede verdieping.




Verdieping 2:

Ruime 4e slaapkamer met dakraam en 
doorgang naar de bergruimte/ technische 
ruimte met opstelplaats voor de CV- ketel 
en wasmachine-/ wasdrogropstelling. 
Vanuit deze ruimte is een bergzolder 
bereikbaar. 




Tuin:

Fraai aangelegde tuin aan de achterzijde 
onder meer met zonneterras, diverse 
beplanting, houthok, vrijstaande stenen 
berging en achterom. Ook aan de 
voorzijde een fraaie siertuin met zicht 
over recreatieplas 't Bovenwater. 


INDELING




Bijzonderheden:

Zeer goed onderhouden ééngezinswoning met vrij uitzicht over recreatieplas 't Bovenwater.

Woning is afgewerkt met kunststof kozijnen.

Woning beschikt over 12 zonnepanelen (2019).

Ruime tuingerichte woonkamer met sfeervolle HR houtkachel.

Radiatoren in de woning zijn vernieuwd.

Zonnescherm aan voor- en achterzijde.

Energielabel A.

Bouwjaar 1984.

149 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 € 325.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 325.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden".

INDELING
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KADASTRALE KAART



PLATTEGRONDEN



PLATTEGRONDEN



PLATTEGRONDEN



LOCATIE OP DE KAART








 De Veste 10-14

8231 JA Lelystad


0320 411 211

info@MarktMakelaar.nl


