
"Nu bieden vanaf € 250.000,- k.k. 
De gestelde vraagprijs betreft een 
bieden vanaf prijs. Biedingen 
vanaf € 250.000,- k.k. zullen door 
verkoper in behandeling worden 
genomen.”

DUKAATPASSAGE 149

8232 GE LELYSTAD

€ 250.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning appartement
Bouwjaar 1979
Woonoppervlakte 95 m²
Perceeloppervlakte 0 m²
Inhoud 300 m³

Aantal kamers 4
Aantal slaapkamers 3

CV-ketel Vaillant HR 
CV-type Vaillant HR
CV-ketel Bouwjaar -
Energielabel C
Isolatie dubbel glas

Overige inpandige ruimte -
Gebouwgebonden buitenruimte 10 m²
Externe bergruimte 6 m²
Soort tuin geen tuin
Tuin ligging



INLEIDING

Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Dukaatpassage 149 te Lelystad. Midden in het 
stadshart van Lelystad-, op nog geen 2 minuten lopen van Lelystad CS bus-/ en treinstation 
gelegen verrassend ruim 4- kamer appartement. Vanaf Lelystad CS zit u met 35 minuten op 
Amsterdam Centraal en binnen 25 minuten stapt u uit op Zwolle CS! Ideaal appartement voor 
diegene die er op de woningmarkt in Amsterdam e.o. niet aan te pas komt! 




Het appartement beschikt over een ruime en lichte woonkamer, grote woonkeuken met 
inbouwkeuken, 3 slaapkamers, een geheel betegelde badkamer en een separaat toilet. Vanuit 
de woonkamer te bereiken zéér ruim en zonnig balkon op het zuiden gelegen en ook vanuit 
de keuken is er een tweede gezellig balkon te bereiken. Het appartement heeft een eigen 
berging en een eigen parkeerplaats op een afgesloten terrein. Laat u verrassen door de 
ruimte in dit appartement!




Bekijk dit appartement alvast in 3D op onze eigen website!!




"Nu bieden vanaf € 250.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een bieden vanaf prijs. 
Biedingen vanaf € 250.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling worden genomen.”




Indeling:

Begane grond:

Entree met brievenbussen en trapopgang 
naar de eigen berging en het 
appartement. Het appartement beschikt 
over een eigen parkeerplaats achter van 
het complex op een afgesloten terrein.




Tweede (woon)verdieping:

Entree, hal, meterkast, toiletruimte en 
berging met opstelplaats voor de CV- 
ketel en wasmachine-/ 
wasdrogeraansluiting. 




Ruime en, mede door de zuid ligging, 
lichte woonkamer met openslaande 
deuren naar het riante balkon. 
Woonkeuken met ruime 
opstelmogelijkheden voor grote eettafel 
en voorzien van een inbouwkeuken 
voorzien van diverse (inbouw)apparatuur. 
Deur naar een tweede gezellig balkon aan 
de achterzijde van het appartement.




Vanuit de hal zijn de 3 ruime slaapkamers 
en de geheel licht betegelde badkamer 
met douchehoek en wastafel te bereiken. 




Balkon:

Het appartement beschikt over een 2 
balkons. De gehele dag zon of schaduw!

INDELING




Bijzonderheden:

Verrassend ruim 4- kamer appartement in het stadshart van Lelystad gelegen.

3 ruime slaapkamers.

Het appartement beschikt over een eigen parkeerplaats op een afgesloten terrein, een eigen 
berging en een gezamenlijke fietsenstalling.

Maandelijkse bijdrage aan de V.V.E. bedragen ca. € 187,41 (inclusief opstalverzekering, 
glasverzekering en parkeerplaats).

Energielabel C.

Bouwjaar 1979.

Woonoppervlakte ca. 95 m2.

Oplevering in overleg.
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INDELING
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KADASTRALE KAART



PLATTEGRONDEN



LOCATIE OP DE KAART








 De Veste 10-14

8231 JA Lelystad


0320 411 211

info@MarktMakelaar.nl


