
"Nu bieden vanaf € 350.000,- k.k. 
De gestelde vraagprijs betreft een 
"bieden vanaf prijs". Biedingen 
vanaf € 350.000,- k.k. zullen door 
verkoper in behandeling genomen 
worden”.

SCHOENER 12 9

8243 TD LELYSTAD

€ 350.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning tussenwoning
Bouwjaar 1982
Woonoppervlakte 140 m²
Perceeloppervlakte 210 m²
Inhoud 395 m³

Aantal kamers 5
Aantal slaapkamers 4

CV-ketel Remeha CR Avanta 2008
CV-type Remeha CR Avanta
CV-ketel Bouwjaar 2008
Energielabel A
Isolatie dubbel glas

Overige inpandige ruimte -
Gebouwgebonden buitenruimte -
Externe bergruimte 18 m²
Soort tuin patio/atrium
Tuin ligging



INLEIDING

Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Schoener 12-09 te Lelystad. Het gehele jaar wonen met 
een vakantiegevoel? Dat kan! Deze tot in de puntjes afgewerkte ééngezinswoning aan de 
rand van de centrale woonwijk de Schoener is in de afgelopen jaren helemaal in stijl 
gerenoveerd! Een uitgebouwde-, energiezuinige, woning welke beschikt over een ruime 
woonkamer, woonkeuken met modern uitgevoerde inbouwkeuken (2020) voorzien van 
diverse inbouwapparatuur, 2 slaapkamers op de begane grond, een badkamer (2020) met 
vrijstaand ligbad op de begane grond, 2 toiletten (2020) op de begane grond, 2 ruime 
slaapkamers en een tweede badkamer (2020) met inloopdouche op de eerste verdieping. 
Mooie patio met een ruime berging over de gehele breedte van de tuin. Parkeren doet u op 
eigen terrein. Verder beschikt de woning over een airco installatie en een 16- tal 
zonnepanelen (2022) met een verwachte opbrengst van (ca.) 6.000 kWh per jaar.




De woning is op loopafstand gelegen van buurtwinkelcentrum de 'Botter', 
gezondheidscentrum en diverse (basis)scholen. Ook het stadscentrum van Lelystad met 
Lelystad CS bus-/ en treinstation ligt op enkele minuten fietsen. Wonen met een 
vakantiegevoel de wens? Dit is uw kans!!

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




Indeling:

Entree, hal, meterkast en toiletruimte met 
vrij hangend toilet en fonteintje. Ruime 
woonkamer met lichte massief houten 
vloerdelen. Uitbouw aan de achterzijde 
waar zich op dit moment een werk-/ 
hobbyruimte bevindt, maar wat uiteraard 
te gebruiken is voor meerdere 
doeleinden. Openslaande deuren naar de 
ruime patio. 




En- suite deuren naar de eerste 
slaapkamer op de begane grond. Grote 
walk- in closet met doorgang naar de 
eerste badkamer met vrijstaand ligbad en 
wastafel.  




Vanuit de hal is tevens de ruime 
woonkeuken te bereiken. De moderne 
inbouwkeuken is onder meer voorzien 
van een afzuigschouw, kookplaat, 
heteluchtoven, koelkast (2022), vriezer 
(2022) en vaatwasser. Vanuit de 
keukenruimte loopt u naar de uitbouw 
aan de voorzijde waar zich momenteel 
een tweede slaap-/ werkkamer bevindt 
met een eigen toiletruimte.




Verdieping 1:

Overloop, bergkast met opstelplaats CV- 
ketel, Mechanische Ventilatie unit en 
omvormer voor de 16 zonnepanelen 
(2022). 2 royale slaapkamers. Tweede 
badkamer met ruime inloopdouche, 
badkamermeubel met wastafel en 
wasmachine-/ wasdrogeropstelling.

INDELING




Tuin/ patio:

Ruime patio geheel in stijl met leuke zithoekjes en olijfbomen. Vanuit de patio te bereiken 
ruime vrijstaande berging met garagedeur, zodat u gemakkelijk uw fiets, scooter of motor 
naar binnen kunt rijden. Aan de voorzijde van de woning is er parkeergelegenheid op eigen 
terrein.




Bijzonderheden:

Wonen met een vakantiegevoel? Dat kan!

Tot in de puntjes afgewerkte ééngezinswoning gelegen in de centrale woonwijk de 'Schoener'.

Woning beschikt over 16 zonnepanelen (2022) met een verwachte jaaropbrengst van (ca.) 
6.000 kWh.

Nagenoeg volledig gerenoveerd omstreeks 2020.

Uitgebouwd aan zowel de voor- als achterzijde.

2 slaapkamers en een badkamer op de begane grond.

2 slaapkamers en een tweede badkamer op de eerste verdieping.

Zeer energiezuinige woning; energielabel A!

Bouwjaar 1982.

210 m2 eigen grond.

Oplevering in overleg.




"Nu bieden vanaf € 350.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 350.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden”. 




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


