
De Haverlij 11 wordt u 
aangeboden voor een vraagprijs 
van € 719.500,- k.k.

HAVERLIJ 11

8219 DA LELYSTAD

€ 719.500 k.k.



KENMERKEN

Type woning vrijstaande woning
Bouwjaar 2015
Woonoppervlakte 150 m²
Perceeloppervlakte 879 m²
Inhoud 555 m³

Aantal kamers 5
Aantal slaapkamers 4

CV-ketel Remeha HR 2015
CV-type Remeha HR
CV-ketel Bouwjaar 2015
Energielabel A
Isolatie volledig geisoleerd

Overige inpandige ruimte 22 m²
Gebouwgebonden buitenruimte 20 m²
Externe bergruimte 18 m²
Soort tuin tuin rondom
Tuin ligging



INLEIDING

Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Haverlij 11 te Lelystad. In één van de jongste 
(villa)wijken van Lelystad staat deze modern afgewerkte-, instap-klare, vrijstaande villa met 
vrijstaande stenen garage (met sauna) en een fantastisch aangelegde tuin welke aan de 
achterzijde grenst aan water. Deze in 2015 opgeleverde ééngezinswoning is gelegen op een 
ruime en zonnige kavel van maar liefst 879 m² eigen grond en beschikt onder meer over een 
ruime woonkamer, modern uitgevoerde inbouwkeuken met kookeiland voorzien van diverse 
inbouwapparatuur, moderne toiletruimte, 4 ruime slaapkamers (respectievelijk (ca.) 16-, 
14.5-, 13.5- en 10.5 m²) waarvan 1 met een ruime walk- in closet (ca. 7 m²) op de eerste 
verdieping, schitterende badkamer, separate (tweede) toiletruimte en een middels vlizotrap 
te bereiken beloopbare bergzolder. 




Deze schitterende woning is gelegen op het park 'Buitenhof' en is gelegen in een bosrijke 
omgeving, waarbij er diverse faciliteiten zijn op het gebied van recreatie en sport. De 
voorzieningen zijn voor de bewoners bedoeld. Niets is verplicht en alles is optioneel. De 
locatie voorziet perfect in basiselementen als rust, prachtige natuur, water, ruimte en een 
goede bereikbaarheid.







Indeling:

Entree, ruime hal, meterkast en een 
toiletruimte met vrij hangend toilet en 
fonteintje. Ruime woonkamer met zeer 
veel lichtinval door de vele en grote 
raampaartijen. 




Modern uitgevoerde inbouwkeuken met 
kookeiland onder meer voorzien van een 
afzuigkap, gaskookplaat (gas op glas), 
stoomoven, oven, koelkast en vaatwasser. 
Vanuit de keukenruimte te bereiken 
ingebouwde bijkeuken (2021) met grote 
vriezer en combi wasmachine-/ 
wasdroger. Tevens is hier een fijne 
werkplek gerealiseerd. 




De woonkamer en de keuken worden 
gescheiden door een uitgebouwde erker, 
welke ruimte biedt aan een grote eettafel.




Zowel vanuit de woonkamer als vanuit de 
keukenruimte is-, middels openslaande 
deuren, de schitterende tuin aan de 
achterzijde te bereiken. De begane 
grondverdieping is afgewerkt met een 
fraaie visgraat gelegde PVC vloer met 
vloerverwarming.




Verdieping 1:

Overloop. 4 in grootte variërende ruime 
slaapkamers (respectievelijk (ca.) 16-, 
14.5-, 13.5- en 10.5 m²) waarvan 1 met 
grote walk- in closet (ca. 7 m²). De 
slaapkamers zijn afgewerkt met een 
mooie laminaat vloer (met 
vloerverwarming). 

Fraaie badkamer met vloerverwarming 
onder meer voorzien van een 
inloopdouche, ligbad, breed 
badkamermeubel met geïntegreerde 
wastafel en 2x kraan en raam voor 
natuurlijk lichtinval en ventilatie. Separate 
toiletruimte met (tweede) vrij hangend 

INDELING




Verdieping 2:

Middels vlizotrap te bereiken royale beloopbare bergzolder met opstelplaats voor de CV- 
ketel en Mechanische Ventilatie unit. Er bestaan mogelijkheden om-, met het plaatsen van 
een vaste trap, deze verdieping er als woonruimte bij te betrekken.




Tuin:

Fraai aangelegde-, zonnige, tuin direct aan het water gelegen. De tuin is gelegen op het 
zonnige westen en beschikt over meerdere zonneterrassen, gazon, diverse bomen/ 
beplanting, vijverpartij en 2 gezellige houten veranda's/ overkappingen. Ook beschikt de tuin 
over een heerlijke jacuzzi (2021)! Vanuit de tuin is de vrijstaande stenen garage te bereiken 
welke is opgedeeld in een garage (met elektrische garagedeur) én een sauna (2021) met 
eigen ingang. Aan de voorzijde/ zijkant van de woning is er ruim voldoende 
parkeergelegenheid op eigen terrein.




Bijzonderheden:

Robuuste vrijstaande woning gelegen in villawijk 'Buitenhof'.

Aanwezig in woonwijk Buitenhof zijn o.a.: restaurant, golfbaan en zwembad. Omdat gemak 
en comfort de boventoon voeren, zijn er tevens verschillende diensten om het leven te 
veraangenamen. De faciliteiten zijn vraag gestuurd. Men is dus niet verplicht om van het 
aanbod gebruik te maken.

Moderne afwerking van inbouwkeuken, toiletruimte(s) en badkamer.

Deze woning beschikt over 3 zonnepanelen.

4 ruime slaapkamers.

Buitenschilderwerk verricht in 2022.

Parkeergelegenheid voor meerdere voertuigen op eigen terrein.

Als bewoner van woonwijk 'Buitenhof' wordt u automatisch aangeslotene van de Stichting 
Buitenhof. De stichting zorgt voor het behoud/ onderhoud van groen en water in de 
woonwijk. De maandelijkse bijdrage bedraagt (ca.) € 66,00. 

Energielabel A.

Bouwjaar 2015.

879 m² eigen grond.

Oplevering in overleg. 
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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


