
"Nu bieden vanaf € 325.000,- k.k. 
De gestelde vraagprijs betreft een 
"bieden vanaf prijs".

KARVEEL 48 64

8242 VK LELYSTAD

€ 325.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning hoekwoning
Bouwjaar 1976
Woonoppervlakte 140 m²
Perceeloppervlakte 209 m²
Inhoud 385 m³

Aantal kamers 5
Aantal slaapkamers 4

CV-ketel 2021
CV-type
CV-ketel Bouwjaar 2021
Energielabel C
Isolatie dubbel glas

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



INLEIDING

Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Karveel 48-64 te Lelystad. In de mooie, kindvriendelijke 
en zeer gewilde woonwijk het 'Karveel'-, op loopafstand van grootschalig bosgebied het 
'Zuigerplasbos' en diverse (basis)scholen, staat deze goed onderhouden, uitgebouwde 
hoekwoning op een kavel van 209 m2 eigen grond. De woning, welke is afgewerkt met 
kunststof kozijnen, beschikt onder meer over een ruime, ca. 3 meter uitgebouwde, 
tuingerichte woonkamer, inbouwkeuken voorzien van diverse (inbouw)apparatuur, 2 
slaapkamers (respectievelijk (ca.) 12.5- en 7 m2) op de eerste verdieping, luxe uitgevoerde en 
vergrote badkamer (ca. 16.5 m2) en 2 slaapkamers (ca. 13.5- en 9 m2) op de tweede 
verdieping. Onderhoudsarme tuin op het westen gesitueerd. Verder beschikt de woning over 
een carport (parkeergelegenheid voor meerdere auto's op eigen terrein) en een 
aangebouwde stenen berging welke momenteel in gebruik is als praktijkruimte. Scholen, 
speelplaatsen en buurtwinkelcentrum in de nabije omgeving. Een mooie ruime 
ééngezinswoning gelegen in een zeer gewilde woonwijk! Iets voor u?!




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




"Nu bieden vanaf € 325.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 




Indeling:

Entree, hal, meterkast en toiletruimte met 
fonteintje. Zéér ruime, ca. 3 meter 
uitgebouwde, tuingerichte woonkamer 
met trapkast, tegelvloer met 
vloerverwarming en openslaande 
kunststof deuren naar de zonnige, 
onderhoudsarme tuin, welke op het 
westen is gesitueerd. Ruime 
opstelmogelijkheden voor een grote 
eettafel aanwezig. Inbouwkeuken aan de 
voorzijde van de woning gesitueerd onder 
meer voorzien van RVS afzuigkap, 5- pits 
gasfornuis met oven en vaatwasser. 




Verdieping 1:

Overloop. 2 slaapkamers (respectievelijk 
(ca.) 12.5- en 7 m2) beide met laminaat 
vloer. Zéér luxe uitgevoerde, 
uitgebouwde, badkamer (ca. 16.5 m2) 
voorzien van een duo ligbad met jet 
streams, douchehoek, meubel met (2x) 
wastafel, (tweede) vrij hangend toilet, 
designradiator en grote raampartijen. 
Vaste trap naar de tweede verdieping. 




Verdieping 2:

Overloop met opstelplaats CV- ketel en 
wasmachine-/ wasdrogeropstelling. Nog 
eens 2 slaapkamers (ca. 13.5- en 9 m2) 
beide met laminaat vloer en kunststof 
Velux dakraam.




Overige verdiepingen:

Vanaf de overloop op de tweede 
verdieping te bereiken bergvliering.

INDELING




Tuin:

Onderhoudsarme tuin op het westen gesitueerd. De tuin is afgewerkt met sierbestrating en 
beschikt daarnaast over een gezellige overkapping, een aangebouwde stenen berging (welke 
momenteel in gebruik is als praktijkruimte) en een achterom. Aan de voorzijde van de woning 
is er parkeergelegenheid voor meerdere voertuigen-, waarvan 1 onder carport, op eigen 
terrein.




Bijzonderheden:

Zéér goed onderhouden ééngezins-/ hoekwoning met carport.

Ca. 3 meter uitgebouwde tuingerichte woonkamer.

Woning is afgewerkt met kunststof kozijnen.

4 slaapkamers.

Riante en zéér net afgewerkte badkamer.

Op loopafstand van grootschalig bosgebied het 'Zuigerplasbos' en (basis)scholen gelegen. 

Zéér kindvriendelijke woonomgeving!

Energielabel C.

Bouwjaar 1976.

209 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 € 325.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 325.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden".




Karveel 48-64

8242 VK

LELYSTAD

INDELING




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


