
Vraagprijs: € 475.000,- k.k.
OOSTRANDPARK 109

8212 AT LELYSTAD

€ 475.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning 2-onder-1-kapwoning
Bouwjaar 1976
Woonoppervlakte 140 m²
Perceeloppervlakte 351 m²
Inhoud 395 m³

Aantal kamers 6
Aantal slaapkamers 4

CV-ketel ATAG A244EC 2011
CV-type ATAG A244EC
CV-ketel Bouwjaar 2011
Energielabel B
Isolatie dubbel glas

Overige inpandige ruimte -
Gebouwgebonden buitenruimte 12 m²
Externe bergruimte 9 m²
Soort tuin achtertuin, voortuin, zijtuin
Tuin ligging zuidwest



INLEIDING

Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Oostrandpark 109 te Lelystad. Op een schitterende 
locatie-, op steenworpafstand van grootschalig bosgebied, gelegen twee- onder- één- 
kapwoning met zonnig dakterras en fraai aangelegde tuin "rondom" de woning. Deze goed 
onderhouden en modern afgewerkte ééngezinswoning is gelegen op een ruime kavel van 351 
m2 eigen grond en beschikt onder meer over een ruime woonkamer met sfeervolle 
allesbrander, werk-/ hobbykamer op de begane grond, eetkamer, inbouwkeuken voorzien 
van diverse inbouwapparatuur, bijkeuken, moderne toiletruimte (2018), 4 ruime slaapkamers 
op de eerste verdieping en een compleet uitgevoerde badkamer. Deze woning heeft in de 
afgelopen jaren flink wat renovaties ondergaan, zo is de begane grondverdieping afgewerkt 
met een fraaie PVC vloer én tegelvloer met vloerverwarming in 2018, is de buitenzijde 
recentelijk geschilderd (2021) en is de dakbedekking vernieuwd in 2021. Wonen omringd 
door groen, bos en rust. Is dat wat u zoekt? Dan is deze woning een bezichtiging méér dan 
waard! 




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




Vraagprijs: € 475.000,- k.k.




Indeling:

Entree, hal met garderobe. Ruime 
woonkamer met sfeervolle 'Flam' 
allesbrander en werk-/ hobbykamer op de 
begane grond. Aan de achterzijde van de 
woning bevindt zich de eetkamer met 
ruime opstelmogelijkheden voor een 
grote meer persoons eettafel en een 
inbouwkeuken in hoekopstelling onder 
meer voorzien van een afzuigkap (2022), 
gaskookplaat, heteluchtoven en koelkast. 
Tussenportaal met modern uitgevoerde 
toiletruimte (2018) en doorgang naar de 
bijkeuken met opstapplaats voor de 
wasmachine-/ wasdrogeropstelling.   




De woonkamer, werk-/ hobbykamer, 
eetkamer en hal zijn afgewerkt met een 
fraaie PVC vloer (2018) met 
vloerverwarming. De keuken en 
toiletruimte beschikken over een 
tegelvloer (2018)met vloerverwarming.




Middels open trap te bereiken eerste 
verdieping.




Verdieping 1:

Overloop. 4 ruime slaapkamers waarvan 
er 2 toegang bieden tot een ruim 
dakterras met uitzicht over de tuin aan de 
straatzijde. Licht betegelde badkamer 
onder meer voorzien van een duo ligbad, 
inloopdouche, breed badkamermeubel 
met geïntegreerde wastafel en kraan, 
(tweede) vrij hangend toilet en lichtkoepel 
voor natuurlijke lichtinval. 




Dakterras:

Ruim en zonnig dakterras vanuit 2 van de 
slaapkamers te bereiken. Vanaf het terras 
kijkt u vrij weg over de fraai aangelegde 
tuin aan de straatzijde.


INDELING




Tuin:

Fraai aangelegde tuin langs 3 zijden van de woning. De tuin aan de voorzijde (hoofdtuin) 
beschikt onder andere over een sfeervolle veranda/ overkapping (2017) met glazen 
schuifwanden en (dimbare) inbouwspots. Aan de achterzijde van de woning een ruim terras 
en een vrijstaande houten berging (2020). De bestrating is in 2020 gedeeltelijk vernieuwd en 
de erfafscheiding met de buren is in 2021 vernieuwd.




Bijzonderheden:

Op een fantastische locatie gelegen ruime twee- onder- één- kapwoning.

Gelegen in de ruim opgezette en zéér gewilde woonwijk 'Oostrandpark'.

Werk-/ hobbykamer op de begane grond.

4 slaapkamers op de eerste verdieping.

Moderne afwerking van badkamer en toiletruimte.

Fraai aangelegde tuin "rondom" de woning.

Omringd door groen, bos en rust.

Energielabel B.

Bouwjaar 1976.

351 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.

INDELING
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KADASTRALE KAART



PLATTEGRONDEN



PLATTEGRONDEN



LOCATIE OP DE KAART








 De Veste 10-14

8231 JA Lelystad


0320 411 211

info@MarktMakelaar.nl


