
"Nu bieden vanaf € 395.000,- k.k. 
De gestelde vraagprijs betreft een 
"bieden vanaf prijs". Biedingen 
vanaf € 395.000,- k.k. zullen door 
verkoper in behandeling genomen 
worden".

BEUKENHOF 79

8212 EG LELYSTAD

€ 395.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning geschakelde 2-onder-1-kapwoning
Bouwjaar 1996
Woonoppervlakte 138 m²
Perceeloppervlakte 218 m²
Inhoud 470 m³

Aantal kamers 4
Aantal slaapkamers 3

CV-ketel Remeha Calenta HR 2012
CV-type Remeha Calenta HR
CV-ketel Bouwjaar 2012
Energielabel B
Isolatie volledig geisoleerd

Overige inpandige ruimte 11 m²
Gebouwgebonden buitenruimte 9 m²
Externe bergruimte 2 m²
Soort tuin achtertuin
Tuin ligging zuidwest



INLEIDING

Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Beukenhof 79 te Lelystad. Aan de buitenrand van de 
mooie, tevens zeer groene en centraal gelegen woonwijk de 'Beukenhof' staat deze 
schitterende geschakelde twee- onder- één- kapwoning met inpandige berging en een 
zonnige tuin op het zuidwesten gesitueerd. De woning is gebouwd in 1996 en naderhand 
voorzien van diverse vernieuwingen, waaronder een dakopbouw (ca. 7.50 x 3.00 meter) met 
dakterras, een lichte inbouwkeuken met inbouwapparatuur en een fraaie badkamer. De 
woning beschikt verder nog over een ruim 8.00 meter brede woonkamer, een studeer-/
werkruimte op de begane grond, inpandige wasruimte/ berging en 3 grote slaapkamers 
(respectievelijk (ca.) 20-, 19- en 15 m2). De tuin is geheel bestraat en op het zonnige 
zuidwesten gelegen. Parkeergelegenheid voor meerdere voertuigen op eigen terrein. 




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




"Nu bieden vanaf € 395.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 395.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden".









Indeling:




Entree, ruime hal, meterkast en 
toiletruimte met vrij hangend toilet. Van 
binnenuit te bereiken wasruimte/ berging 
met opstelplaats wasmachine en 
wasdroger en garagedeur met kanteldeur 
en loopdeur. 




Zeer ruime tuingerichte woonkamer (ca. 
8.25 meter breed) met openslaande 
deuren en veel natuurlijk lichtinval door 
de grote raampartijen. Mooie werk-/ 
studeerruimte om de hoek met trapkast. 
Luxe inbouwkeuken (Nolte Keukens - 
2015) in U-opstelling voorzien van een 
'Kemie Ceramistone' werkblad, RVS 
afzuigkap, inductiekookplaat, 
designkraan, 2x combiovens 
(heteluchtoven/ magnetron en 
heteluchtoven/ stoomoven), 
plintverwarming en een Amerikaanse 
koel/ vriescombinatie. De gehele begane 
grond is afgewerkt met een mooie 
eikenhouten vloer.




Verdieping 1:

Overloop. 3 zeer grote slaapkamers 
(respectievelijk (ca.) 20-, 19- en 15 m2), 
waarvan één met openslaande deuren 
naar dakterras en een ander met een 
deur naar het balkon. Luxe badkamer 
met ruime inloopdouche, 
badkamermeubel met hardsteen wastafel 
en 2x kraan, (tweede) vrij hangend toilet 
en designradiator. Bergkast met 
opstelplaats CV- ketel.


INDELING




Verdieping 2:

Via schuiftrap te bereiken kleine bergzolder (geen stahoogte). 




Balkon/ dakterras:

Dakterras vanaf de ouderslaapkamer bereikbaar. Vanuit een andere slaapkamer is het 
gezellige balkon aan de voorzijde bereikbaar.




Tuin:

Zeer verzorgde bestrate tuin op het zuidwesten gelegen. Aan de voorzijde van de woning is er 
ruim voldoende parkeergelegenheid voor meerdere voertuigen op eigen terrein.




Bijzonderheden:

Vrije ligging aan voorzijde (openbaar groen) en veel privacy aan achterzijde i.v.m. vrijstaande 
bebouwing (woning) aan achterzijde.

Mooie dakopbouw (slaapkamer) van (ca.) 3.00 meter breed en (ca.) 7.50 meter lang 
gerealiseerd.

Luxe inbouwkeuken uit 2015.

Gestukadoorde wanden en plafonds in 2015.

Fraaie badkamer.

Woonkamer is uitgebreid met een studeer-/ werkruimte (gedeelte van garage is bij 
woonkamer betrokken).

Oprit voor 2 auto's op eigen terrein aanwezig. 

Tuin volledig voorzien van sierbestrating en is op het zuidwesten gelegen. 

Energielabel 

Bouwjaar 1996.

218 m2.

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 € 395.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 395.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden".

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


