
"Nu bieden vanaf € 275.000,- k.k. 
De gestelde vraagprijs betreft een 
"bieden vanaf prijs". Biedingen 
vanaf € 275.000,- k.k. zullen door 
verkoper in behandeling genomen 
worden".

RINGDIJK 304

8244 BR LELYSTAD

€ 275.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning hoekwoning
Bouwjaar 1982
Woonoppervlakte 115 m²
Perceeloppervlakte 236 m²
Inhoud 375 m³

Aantal kamers 5
Aantal slaapkamers 4

CV-ketel
CV-type
CV-ketel Bouwjaar -
Energielabel C
Isolatie gedeeltelijk dubbel glas

Overige inpandige ruimte 8 m²
Gebouwgebonden buitenruimte -
Externe bergruimte -
Soort tuin achtertuin
Tuin ligging



INLEIDING

LET OP!!




Deze woning is ZONDER AFSPRAAK te bezichtigen tijdens een OPEN HUIS. U bent van harte 
welkom op:

- MAANDAG 13 FEBRUARI 2023 van 09:15 tot 10:15 uur en;

- DINSDAG 14 FEBRUARI 2023 van 09:15 tot 10:15 uur.




Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Ringdijk 304 te Lelystad. Klussers opgelet!! Deze ruime 
ééngezinswoning met aangebouwde stenen berging en parkeergelegenheid op eigen terrein 
is gelegen in Lelystad Haven. De woning kan hier en daar uw handige handen gebruiken, 
maar biedt zeer veel potentie! De woning beschikt onder meer over een speels ingedeelde 
woonkamer, inbouwkeuken met apparatuur, basis toiletruimte, 3 ruime slaapkamers op de 
eerste verdieping, basis badkamer en een 4e slaapkamer op de tweede verdieping. Zonnige 
tuin op het zuidwesten gesitueerd. Zet u deze woning naar uw eigen hand?!




"Nu bieden vanaf € 275.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 275.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden".




Indeling:

Entree, hal met meterkast. Speels 
ingedeelde woonkamer met een trapkast 
en ruime opstelmogelijkhden voor een 
grote eettafel. Inbouwkeuken met 
inbouwapparatuur. Tussenportaal met 
basis toiletruimte, deur naar de zonnige 
tuin aan de achterzijde en de trapopgang 
naar de eerste verdieping. 




Verdieping 1:

Overloop. 3 ruime slaapkamers. Basis 
badkamer voorzien van ligbad met 
douche, badkamermeubel met wastafel/ 
kraan, (tweede) toilet, radiator en raam 
voor natuurlijk lichtinval en ventilatie. 
Vaste trap naar tweede verdieping.




Verdieping 2:

Voorzolder met opstelplaats CV- ketel en 
wasmachine-/ wasdrogropstelling. Ruime 
4e slaapkamer welke momenteel is 
opgedeeld in 2 ruimtes.




Tuin:

Zonnige-, ruime, tuin aan de achterzijde 
op het zonnige zuidwesten gesitueerd. 
Vanuit de tuin te bereiken aangebouwde 
stenen berging. Aan de voor-/ zijkant van 
de woning is er ruim voldoende 
parkeergelegenheid op eigen terrein.




Bijzonderheden:

Klussers opgelet!!

Ruime ééngezinswoning met potentie!

4 slaapkamers.

Zonnige tuin op het zuidwesten 
gesitueerd.

Parkeren op eigen terrein.

Energielabel C.

Bouwjaar 1982.

236 m2 eigen grond.

Oplevering in overleg; een snelle 
oplevering is bespreekbaar.


INDELING
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FOTO'S



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART








 De Veste 10-14

8231 JA Lelystad


0320 411 211

info@MarktMakelaar.nl


