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

NERINGWEG 419 + 1PP

8224 KS LELYSTAD

€ 395.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning appartement
Bouwjaar 2022
Woonoppervlakte 91 m²
Perceeloppervlakte 641 m²
Inhoud 325 m³

Aantal kamers 3
Aantal slaapkamers 2

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

Overige inpandige ruimte -
Gebouwgebonden buitenruimte 20 m²
Externe bergruimte -
Soort tuin geen tuin
Tuin ligging



INLEIDING

Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Neringweg 419 te Lelystad. NIEUWE KANS!! Op de 
eerste verdieping van het nieuw gebouwde appartementencomplex 'Zilverpoort' aan de 
'Zilverparkkade' bieden wij u deze unieke kans aan! Dit instap-klare-, fantastisch afgewerkte, 
3- kamer appartement (opgeleverd in oktober 2022) beschikt onder meer over een ca. 8 
meter brede balkongerichte woonkamer met dubbele schuifpui naar het zonnige en riante 
terras (ca. 20 m2) op het westen gesitueerd met een fraai uitzicht over de Zilverparkkade en 
diens vijverpartij, luxe uitgevoerde inbouwkeuken met kookeiland voorzien van diverse 
inbouwapparatuur, 2 slaapkamers (respectievelijk (ca.) 16.5- en 7.5 m2), licht betegelde 
toiletruimte, geheel betegelde badkamer en een berging/ technische ruimte met opstelplaats 
voor (o.a.) de warmtepomp. Verder beschikt dit appartement over een eigen parkeerplaats 
op een afgesloten terrein achter het complex en een gezamenlijke fietsenberging.

Appartementencomplex 'Zilverpoort' is gelegen aan de rand van het centrum van Lelystad 
met alle denkbare voorzieningen op steenworpafstand. Op enkele minuten lopen bevindt 
zich Lelystad CS bus-/ en treinstation van waar u met 39 minuten naar Amsterdam CS reist en 
binnen 30 minuten staat u in het centrum van Zwolle. Vanaf uw zonnige balkon (ca. 20 m2) 
kijkt u vrij weg over de 'Zilverparkkade'.

Pakt u deze kans?!




Indeling:

Entree, ruime hal, meterkast en licht 
betegelde toiletruimte met vrij hangend 
toilet en fonteintje. Berging/ technische 
ruimte met opstelplaats voor de 
warmtepomp, verdeler van de 
vloerverwarming en de Warmte Terug 
Win installatie. Zéér ruime terrasgerichte 
woonkamer (ca. 45 m2) met dubbele 
schuifpui naar het riante terras (ca. 20 
m2) op het westen gesitueerd met een 
schitterend uitzicht. Luxe uitgevoerde 
inbouwkeuken met kookeiland (met 
keramisch werkblad) onder meer 
voorzien van een inductiekookplaat met 
een geïntegreerd afzuigsysteem, 
combioven, koel-/ vriescombinatie, 
vaatwasser en een ingebouwde 
wijnklimaatkast. 




Vanuit de hal te bereiken 2 slaapkamers 
(respectievelijk (ca.) 16.5- en 7.5 m2). 
Geheel licht betegelde badkamer voorzien 
van grote inloopdouche, breed 
badkamermeubel met geïntegreerde 
wastafel en 2x kraan.




Het gehele appartement is afgewerkt met 
een fraaie PVC visgraat gelegde vloer en 
wordt verwarmd middels 
vloerverwarming.




Terras:

Vanuit de woonkamer te bereiken (ca.) 20 
m2 groot zonnig terras met een 
schitterend uitzicht over het 
'Zilverparkkade' en diens vijverpartij. 
Parkeren doet u op uw eigen 
(genummerde) parkeerplaats (met 
elektravoorziening t.b.v. een laadpaal) op 
een afgesloten parkeerterrein achter het 
appartementencomplex.

INDELING






Bijzonderheden:    

NIEUWE KANS!! Een UNIEKE kans!!

Luxe 3- kamer appartement gelegen op de eerste verdieping van appartementencomplex 
'Zilverpoort'.

INSTAP-KLAAR!

Appartement beschikt over een eigen (genummerde) parkeerplaats op een afgesloten terrein 
achter het complex.

Ca. 20 m2 groot zonnig terras.

2 royale slaapkamers (respectievelijk (ca.) 16.5- en 7.5 m2).

Gehele appartement wordt verwarmd door een warmtepomp en vloerverwarming.

Het appartement is afgewerkt met aluminium kozijnen en triple beglazing.

EPC waarde < dan 0,4. Zéér energiezuinig! Energielabel A.

Bouwjaar 2022; opgeleverd in oktober!

(ca.) 91 m2 woonoppervlakte.

Oplevering kan per direct!




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 boven de € 395.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden".




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

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


