
Vraagprijs: € 269.500,- k.k.
DE STELLING 10 59

8232 EB LELYSTAD

€ 269.500 k.k.



KENMERKEN

Type woning tussenwoning
Bouwjaar 1981
Woonoppervlakte 101 m²
Perceeloppervlakte 133 m²
Inhoud 325 m³

Aantal kamers 4
Aantal slaapkamers 3

CV-ketel Intergas HR 
CV-type Intergas HR
CV-ketel Bouwjaar -
Energielabel -
Isolatie dubbel glas

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



INLEIDING

Kam & Bronotte makelaars biedt aan: De Stelling 10-59 te Lelystad. Aan de rand van het 
stadscentrum van Lelystad-, op loopafstand van Lelystad CS bus- en treinstation staat deze 
ruime ééngezinswoning met parkeren-, onder carport, op eigen terrein. De woning zal hier en 
daar uw aandacht nodig hebben, maar beschikt onder meer over een ruime tuingerichte 
woonkamer, inbouwkeuken voorzien van diverse apparatuur, geheel betegelde toiletruimte, 
2 ruime slaapkamers en een betegelde badkamer op de eerste verdieping en een ruime 3e 
slaapkamer op de tweede verdieping. De zonnig gelegen tuin is op het westen gesitueerd. 
Een woning met potentie!! Maakt u van dit huis uw thuis?!




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




Vraagprijs: € 269.500,- k.k.















Indeling: 

Entree, hal, meterkast en toiletruimte met 
vrij hangend toilet en fonteintje. Ruime 
tuingerichte woonkamer met deur naar 
de zonnig gelegen tuin op het westen. 
Aan de voorzijde van de woning ligt de 
open keuken met apparatuur en 
eetkameropstelling. De begane 
grondverdieping is afgewerkt met een 
houten vloer.




Verdieping1: 

Overloop. 2 ruime slaapkamers. Grote 
betegelde badkamer met inloopdouche, 
badkamermeubel met wastafel/ kraan, 
(tweede) toilet, designradiator en raam 
voor natuurlijk lichtinval en ventilatie. 
Vaste trap naar tweede verdieping. 




Verdieping 2: 

Voorzolder met opstelplaats CV- ketel en 
wasmachine-/ wasdrogropstelling. Grote 
3e slaapkamer.




Tuin: 

Achtertuin op het zonnige westen 
gesitueerd met een gezellige 
overkapping/ buitenverblijf. Aan de 
voorzijde van de woning is er 
parkeergelegenheid-, onder carport, op 
eigen terrein. Tevens toegang tot de 
vrijstaande stenen berging.


INDELING




Bijzonderheden:

Ruime ééngezinswoning aan de rand van het stadscentrum van Lelystade gelegen.

Op loopafstand van alle denkbare voorzieningen!

Zonnige tuin op het westen gesitueerd.

Parkeren-, onder carport, op eigen terrein.

Energielabel B.

Bouwjaar 1981.

133 m2 eigen grond.




Oplevering in overleg; een snelle oplevering is bespreekbaar.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.




Vraagprijs: € 269.500,- k.k.

INDELING




FOTO'S



FOTO'S



FOTO'S



FOTO'S



KADASTRALE KAART



PLATTEGRONDEN



PLATTEGRONDEN



PLATTEGRONDEN



LOCATIE OP DE KAART








 De Veste 10-14

8231 JA Lelystad


0320 411 211

info@MarktMakelaar.nl


