
"Nu bieden vanaf € 365.000,- k.k. 
De gestelde vraagprijs betreft een 
"bieden vanaf prijs". Biedingen 
vanaf € 365.000,- k.k. zullen door 
verkoper in behandeling genomen 
worden". 

GALJOEN 22 59

8243 LM LELYSTAD

€ 365.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning 2-onder-1-kapwoning
Bouwjaar 1997
Woonoppervlakte 115 m²
Perceeloppervlakte 320 m²
Inhoud 450 m³

Aantal kamers 5
Aantal slaapkamers 4

CV-ketel ATAG HR 2013
CV-type ATAG HR
CV-ketel Bouwjaar 2013
Energielabel C
Isolatie volledig geisoleerd

Overige inpandige ruimte 22 m²
Gebouwgebonden buitenruimte -
Externe bergruimte -
Soort tuin achtertuin
Tuin ligging west



INLEIDING

Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Galjoen 22-59 te Lelystad. Aan een rustig hofje met 
enkel bestemmingsverkeer staat deze ruime-, in 1997 gebouwde, twee- onder- één- 
kapwoning met aangebouwde stenen garage op een ruime hoekkavel van 320 m2 eigen 
grond. De woning is gelegen op loopafstand van buurtwinkelcentrum, diverse (basis)scholen 
en parkgebied en beschikt onder meer over een (bijna) 8 meter brede tuingerichte 
woonkamer met schuifpui naar de zonnige tuin op het westen gesitueerd, inbouwkeuken in 
hoekopstelling, (basis) toiletruimte, 3 slaapkamers op de eerste verdieping, licht betegelde 
badkamer en een ruime open zolderverdieping waar eenvoudig een extra (4e) slaapkamer te 
realiseren is. Parkeergelegenheid voor meerdere voertuigen op eigen terrein. 




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




"Nu bieden vanaf € 365.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 365.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden".  











Indeling:

Entree, hal, meterkast en (basis) 
toiletruimte met fonteintje. Vanuit de hal 
te bereiken ruime aangebouwde stenen 
(verwarmde) garage met 
wateraansluiting. Ruime-, bijna 8 meter 
brede, tuingerichte woonkamer met 
trapkast en schuifpui naar de royale en 
zonnige tuin op het westen gesitueerd. 
Inbouwkeuken aan de voorzijde van de 
woning gesitueerd.




Verdieping 1:

Overloop met bergkast. 3 slaapkamers. 
Licht betegelde badkamer voorzien van 
een ruime douchehoek, wastafel, 
(tweede) toilet en radiator. Vaste trap 
naar tweede verdieping.




Verdieping 2:

Ruime open zolderverdieping met 
opstelplaats voor de CV- ketel, 
Mechanische Ventilatie unit en 
wasmachine-/ wasdrogeropstelling. Op 
deze verdieping is eenvoudig een extra 
(4e) slaapkamer te realiseren.




Tuin:

Royale en zonnige tuin op het westen 
gesitueerd. De tuin beschikt over een 
groot zonneterras, gazon en diverse 
beplanting. Aan de voorzijde van de 
woning is er ruim voldoende 
parkeergelegenheid voor meerdere 
voertuigen op eigen terrein.

INDELING




Bijzonderheden:

Ruime twee- onder- één- kapwoning met aangebouwde stenen garage gelegen in de 
kindvriendelijke woonwijk het 'Galjoen'.    

Nabij voorzieningen als buurtwinkelcentrum, gezondheidscentrum, diverse (basis)scholen en 
parkgebied gelegen.

De woning staat aan een rustig-, autoluw, hofje met enkel bestemmingsverkeer.

Zonnige tuin op het westen gesitueerd.

Parkeergelegenheid voor meerdere voertuigen op eigen terrein.

Energielabel C.

Bouwjaar 1997.

320 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.




"Nu bieden vanaf € 365.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 365.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden".




Galjoen 22-59

8243 LM

LELYSTAD

INDELING




FOTO'S








FOTO'S



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART








 De Veste 10-14

8231 JA Lelystad


0320 411 211

info@MarktMakelaar.nl


