
"Nu bieden vanaf € 285.000,- k.k. 
De gestelde vraagprijs betreft een 
"bieden vanaf prijs". Biedingen 
vanaf € 285.000,- k.k. zullen door 
verkoper in behandeling genomen 
worden".

SCHERMER 73

8244 AL LELYSTAD

€ 285.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning tussenwoning
Bouwjaar 1983
Woonoppervlakte 115 m²
Perceeloppervlakte 168 m²
Inhoud 375 m³

Aantal kamers 5
Aantal slaapkamers 4

CV-ketel ATAG HR CW4 2019
CV-type ATAG HR CW4
CV-ketel Bouwjaar 2019
Energielabel C
Isolatie dubbel glas

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



INLEIDING

Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Schermer 73 te Lelystad. Op zoek naar een instap- 
klare woning? Woont u graag in een waterrijke omgeving? Dan is dit uw kans!! Aan de rand 
van Lelystad- Haven staat deze ruime ééngezinswoning met aangebouwde stenen berging op 
een ruime kavel van 168 m2 eigen grond. De woning beschikt onder meer over een ruime 
tuingerichte woonkamer, inbouwkeuken (2015) voorzien van diverse inbouwapparatuur, 
geheel betegelde toiletruimte (2015), 3 ruime slaapkamers op de eerste verdieping, geheel 
licht betegelde badkamer (2015) en een ruime open zolderruimte waar eenvoudig een (extra) 
grote 4e slaapkamer te realiseren is. Verder beschikt de woning over 8 zonnepanelen (2020) 
en parkeergelegenheid op eigen terrein. 




De woning ligt in een rustige woonwijk, nabij recreatieplas het 'Bovenwater', speelweide, 
aangelegd strandje en natuurgebied de 'Oostvaardersplassen'. Andere voorzieningen zoals 
(basis)scholen en het openbaar (bus) vervoer zijn op loopafstand te bereiken. Bouwjaar 1983.




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

"Nu bieden vanaf € 285.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 285.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden".




Indeling:

Entree, hal, meterkast en geheel 
betegelde toiletruimte (2015) met vrij 
hangend toilet en fonteintje. Grote 
tuingerichte woonkamer met trapkast en 
keurige laminaat vloer. Ruime 
opstelmogelijkheden voor een grote 
eettafel. Inbouwkeuken (2015) aan de 
voorzijde van de woning gesitueerd onder 
meer voorzien van een RVS afzuigkap, 
inductiekookplaat (2020), oven, 
combimagnetron, koelkast (2019), vriezer 
en vaatwasser.




Verdieping 1:

Overloop. 3 ruime slaapkamers allen met 
laminaat vloer en waarvan 2 met Velux 
dakraam (2016). Geheel licht betegelde 
badkamer (2015) met inloopdouche, 
badkamermeubel met 2x geïntegreerde 
wastafel met kraan, (tweede) vrij hangend 
toilet, designradiator en raam (2016) voor 
natuurlijk lichtinval en ventilatie. Vaste 
trap naar tweede verdieping. 




Verdieping 2:

Ruime open zolderruimte met Velux 
dakraam (2015), opstelplaats CV- ketel 
(2019) en wasmachine-/ 
wasdrogeropstelling. De verdieping is 
afgewerkt met een mooie laminaat vloer 
en er is zéér eenvoudig een ruime (extra) 
4e slaapkamer te realiseren.




Tuin:

Heerlijke achtertuin met groot 
zonneterras, gazon, diverse beplanting en 
achterom. Aan de voorzijde van de 
woning ligt u vrij aan speelweide en 
aangelegd strandje en is er 
parkeergelegenheid op eigen terrein. 
Toegang tot de aangebouwde stenen 
berging.

INDELING




Bijzonderheden:

Op zoek naar een instap- klare woning? Woont u graag in een waterrijke omgeving? Dit is uw 
kans!!

Ruime ééngezinswoning met aangebouwde stenen berging gelegen aan de rand van 
'Lelystad- Haven'.

Woning beschikt over 8 zonnepanelen (2020).

Grote woon-/ eetkamer (ca. 35 m2).

Moderne inbouwkeuken (2015) voorzien van diverse inbouwapparatuur.

Tevens modern afgewerkte toiletruimte (2015) en badkamer (2015).

3 grote slaapkamers op de eerste verdieping en mogelijkheden voor een ruime 4e 
slaapkamer op de tweede verdieping. 

Parkeergelegenheid op eigen terrein. 

Velux dakramen vervangen  in 2015 / 2016.

Gasleidingen vervangen in 2017.

Gelegen op een rustige locatie; op loopafstand van basisschool en openbaar vervoer. 

Energielabel C (*).

(*) naderhand zijn er 8 zonnepanelen geplaatst.

Bouwjaar 1983.

168 m2 eigen grond. 

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 € 285.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 285.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden".

INDELING
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KADASTRALE KAART



PLATTEGRONDEN



PLATTEGRONDEN



PLATTEGRONDEN



LOCATIE OP DE KAART








 De Veste 10-14

8231 JA Lelystad


0320 411 211

info@MarktMakelaar.nl


