
"Nu bieden vanaf € 225.000,- k.k. 
De gestelde vraagprijs betreft een 
"bieden vanaf prijs". Biedingen 
vanaf € 225.000,- k.k. zullen door 
verkoper in behandeling genomen 
worden".

BASTION 183

8223 GM LELYSTAD

€ 225.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning appartement
Bouwjaar 1977
Woonoppervlakte 135 m²
Perceeloppervlakte 0 m²
Inhoud 395 m³

Aantal kamers 5
Aantal slaapkamers 4

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

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



INLEIDING

LET OP!! Deze woning is-, ZONDER AFSPRAAK, te bezichtigen middels een OPEN HUIS.




DATUM OPEN HUIS:

DONDERDAG 23 FEBRUARI 2023 van 10:00 - 11:00 UUR en;

VRIJDAG 24 FEBRUARI 2023 van 09:15 - 10:15 UUR.




Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Bastion 183 te Lelystad. Op loopafstand van zowel het 
oude centrum van Lelystad, als stadscentrum de 'Gordiaan' met Lelystad CS bus-/ treinstation 
staat deze riante maisonnette met 3 volwaardige verdiepingen. Dit appartement is gelegen 
op de tweede, derde én vierde verdieping van appartementencomplex de 
'Bastion' (woonblok 3) en beschikt onder meer over een ruime woonkamer met toegang tot 
een zonnig balkon, project keukenblok met apparatuur, 3 royale slaapkamers op de eerste 
(3e) verdieping, complete badkamer en een grote 4e slaapkamer op de tweede (4e) 
verdieping. Tevens een grote berging/ box op de begane grond. Bouwjaar 1977.




"Nu bieden vanaf € 225.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 225.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden".




Indeling:

De entree van deze maisonnette is 
gelegen op de galerij van de tweede 
verdieping.




Entree, hal met meterkast. Ruime 
woonkamer met opstelmogelijkheden 
voor een grote eettafel. Project keuken in 
hoekopstelling voorzien van diverse 
apparatuur. Tussenportaal met 
trapopgang en toiletruimte met vrij 
hangend toilet en fonteintje.




Verdieping 1:

Ruime overloop met wasruimte. 3 riante 
slaapkamers. Complete badkamer met 
ligbad, douchehoek en badkamermeubel 
met wastafel. Vaste trap naar de tweede 
verdieping.




Verdieping 2:

Overloop, bergkast met opstelplaats CV- 
ketel. Riante 4e slaapkamer.




Balkon:

Balkon vanuit de woonkamer te bereiken.




Bijzonderheden:

Zeer ruime maisonnette nabij oude 
centrum én stadscentrum van Lelystad 
gelegen.

Op zoek naar ruimte? Dit is uw kans!

4 zeer ruime slaapkamers!

Berging/ box aanwezig op de begane 
grond.

Maandelijkse kosten voor de VVE á               € 
197,42.

Energielabel D.

Bouwjaar 1977.


INDELING
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PLATTEGRONDEN



PLATTEGRONDEN



PLATTEGRONDEN



LOCATIE OP DE KAART








 De Veste 10-14

8231 JA Lelystad


0320 411 211

info@MarktMakelaar.nl


