
HET EVERLOO 102

8219 DH LELYSTAD

€ 900.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning vrijstaande woning
Bouwjaar 2023
Woonoppervlakte 220 m²
Perceeloppervlakte 870 m²
Inhoud 825 m³

Aantal kamers 7
Aantal slaapkamers 6

CV-ketel -
CV-type
CV-ketel Bouwjaar -
Energielabel -
Isolatie volledig geisoleerd

Overige inpandige ruimte 27 m²
Gebouwgebonden buitenruimte 15 m²
Externe bergruimte -
Soort tuin tuin rondom
Tuin ligging



INLEIDING

Let op! Deze woning is momenteel in aanbouw. De verwachte oplevering van deze woning 
vindt plaats in Q3 van 2023.




Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Het Everloo 102 te Lelystad. Wonen in een parkachtige 
omgeving-, omringd door groen en water iets voor u? Lees dan snel verder! Deze in 2023 
gebouwde vrijstaande villa (type Johnson) met grote-, van binnenuit te bereiken, 
aangebouwde stenen garage (ca. 27 m2) is gelegen op een ruime kavel van (ca.) 870 m2 eigen 
grond. De woning zal worden voorzien van vele meerwerkopties; zo is deze woning over het 
geheel 2.00 meter breder en 2.00 meter dieper dan de basis, is de garage geïsoleerd, 0.50 
meter breder, 1.00 meter dieper én voorzien van hardhouten garagedeuren, beschikt de 
woning over een sfeervolle-, ca. 5.00 x 3.10 meter grote veranda, is de woning afgewerkt met 
meerdere (grote) Velux dakramen en een extra dakkapel. Verder beschikt deze woning over 
een ruime woonkamer, royale keukenruimte, maar liefst 6 slaapkamers, 2 badkamers en 12 
zonnepanelen (á 375 wP). 




Het gehele jaar wonen met een vakantiegevoel? Het kan op Het Everloo!! 







De woning staat op villapark "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, 
ruimte en een goede bereikbaarheid.




Prijs: € 900.000,- k.k.




Indeling:

Entree, hal, meterkast en toiletruimte. 
Royale woonkeuken/ keukenruimte met 
deur naar de aangebouwde-, geïsoleerde, 
stenen garage. Tevens openslaande 
deuren naar de veranda en de tuin aan de 
achterzijde van de woning. En- suite 
deuren naar de ruime woonkamer.  




Verdieping 1:

Overloop. 4 ruime slaapkamers en een 
grote badkamer. Vaste trap naar tweede 
verdieping.




Verdieping 2:

Ruime zolderverdieping met nog eens 2 
slaapkamers en een (tweede) badkamer.  


INDELING




Bijzonderheden:

Nieuw-, in aanbouw zijnde, vrijstaande villa (type Johnson) gelegen in villawijk 'Buitenhof'.

Omringd door groen en water. Wonen in een parkachtige omgeving? Het kan!

Woning voorzien van vele meerwerkopties!

Gehele woning 2.00 meter breder en 2.00 meter dieper dan de basis woning.

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.

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.) € 65,25. 

Energielabel A.

Bouwjaar 2023.

(ca.) 870 m2 eigen grond.

Verwachte oplevering medio Q3- 2023.




Prijs: € 900.000,- k.k.

INDELING
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KADASTRALE KAART



PLATTEGRONDEN



PLATTEGRONDEN



PLATTEGRONDEN



PLATTEGRONDEN



LOCATIE OP DE KAART



 De Veste 10-14

8231 JA Lelystad


0320 411 211

info@MarktMakelaar.nl


