
Deze schitterende woning wordt u 
aangeboden voor een vraagprijs 
van € 750.000,- k.k.

BUITENPLAATS 121

8212 AE LELYSTAD

€ 750.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning vrijstaande woning
Bouwjaar 1973
Woonoppervlakte 195 m²
Perceeloppervlakte 725 m²
Inhoud 650 m³

Aantal kamers 5
Aantal slaapkamers 4

CV-ketel Remeha Calenta CW6 2018
CV-type Remeha Calenta CW6
CV-ketel Bouwjaar 2018
Energielabel -
Isolatie dakisolatie, muurisolatie, dubbel glas

Overige inpandige ruimte -
Gebouwgebonden buitenruimte -
Externe bergruimte 39 m²
Soort tuin tuin rondom
Tuin ligging



INLEIDING

Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Buitenplaats 121 te Lelystad. In één van de meest 
gewilde en ruim opgezette woonwijken van Lelystad, de 'Buitenplaats', staat deze tot in de 
puntjes afgewerkte, instap-klare, vrijstaande woning met grote vrijstaande stenen garage (ca. 
39 m2) welke is opgedeeld in 2 delen (berging van ca. 10 m2). 




UNIEKE KANS!! Zelden staat er in deze woonwijk zo een gerenoveerd en verduurzaamd huis 
in de verkoop! Een woning met zeer lage maandlasten!

De woning is in de afgelopen jaren volledig gerenoveerd, is gelegen op een schitterend 
hoekperceel van 725 m2 eigen grond, aan het einde van een autoluwe straat en beschikt 
onder meer over een grote woonkamer met sfeervolle Häse houtkachel (2022 - ter 
overname), eetruimte met vide, moderne inbouwkeuken (2019) voorzien van diverse 
inbouwapparatuur, een ruime slaap- en badkamer (2021) op de begane grond, nog eens 3 
slaapkamers (ca. 21-, 13- en 13 m2) en een tweede badkamer (2019) op de eerste verdieping. 
Verder beschikt de woning over 22 (!) zonnepanelen (2022) met een maximaal vermogen van 
8.800 (!) kWh, airco's (2022) in de slaapkamers op de eerste verdieping en zijn alle kozijnen op 
de begane grond (inclusief voordeur en openslaande deuren van de garage) vervangen voor 
zwart gecoate aluminium kozijnen ('Profel' - 2021) met triple glas! 




INLEIDING

Wonen in de 'Buitenplaats' betekent wonen in een groene-, ruim opgezette en rustige 
woonomgeving. Voorzieningen als buurtwinkelcentrum, het oude stadscentrum van Lelystad 
en diverse (basis)scholen op loop-/ fietsafstand. Ook de in- en uitvalswegen van Lelystad zijn 
binnen enkele (auto)minuten bereikbaar. 




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




Deze schitterende woning wordt u aangeboden voor een vraagprijs van € 750.000,- k.k.























Indeling:

Entree, zéér ruime hal (ca. 12.5 m2), 
meterkast (volledig vernieuwd en 
uitgebreid in 2018) en modern 
uitgevoerde toiletruimte (2021) met vrij 
hangend toilet en fonteintje. 




Vanuit de hal te bereiken ruime 
slaapkamer (ca. 14 m2) op de begane 
grond. Ook vanuit de hal toegang tot de 
luxe uitgevoerde badkamer (2021) op de 
begane grond. De badkamer beschikt 
onder meer over een ruime inloopdouche 
met ingebouwde regendouche, ligbad, op 
maat gemaakte (door meubelmaker) 
eiken houten badkamermeubel met 2x 
waskom, kraan en spiegels met LED 
verlichting, (tweede) toilet en 
wasmachine-/ wasdrogeropstelling met-, 
ook hier door de meubelmaker op maat 
gemaakte, eiken houten ombouw. 




Ruime L- vormige woon-/ eetkamer met 
vide en sfeervolle Häse houtkachel (2022 - 
ter overname). Ruime opstelmogelijkhden 
voor een grote eettafel. De gehele achter 
pui (ruim 12 meter breed!) is in 2021 
vernieuwd voor een triple glas pui met 
zwart gecoate aluminium kozijnen. Zowel 
vanuit de woonkamer als vanuit de 
keuken is middels een schuifpui, beiden 
voorzien van plissé hordeuren, de fraai 
aangelegde tuin aan de achterzijde te 
bereiken. 




Luxe uitgevoerde inbouwkeuken ('Grando 
Keukens' - 2019) met schiereiland onder 
meer voorzien van een afzuigkap, 
inductiekookplaat, oven, 
combimagnetron, vaatwasser, 
ingebouwde koffiezetapparaat  (allen 
Siemens), koelkast, vriezer (beiden 
Whirlpool) en Quooker kokend 
waterkraan.

INDELING




De gehele begane grond is afgewerkt met een fraaie tegelvloer (2019) met vloerverwarming 
(12 groepen). Door de zoneregeling van het 'Honeywell Evohome systeem' is iedere ruimte 
apart te regelen. 




Verdieping 1:

Ruime en-, mede door het elektrisch te bedienen Velux dakraam (2019), lichte overloop met 
vide en fraai zicht over de daaronder gelegen eetruimte. 3 ruime slaapkamers (ca. 21-, 13- en 
13 m2) en een tweede badkamer (2019) met douchehoek, badkamermeubel met wastafel en 
kraan, (derde) vrij hangend toilet en Velux dakraam (2019) voor natuurlijk lichtinval en 
ventilatie. De slaapkamers beschikken over een airco installatie (koelen en verwarmen).




Tuin:

Groene-, vrij gelegen, tuin rondom de woning. Vanwege de hoekkavel heeft u zéér veel 
privacy. De tuin is in 2018 zowel aan de voor- als achterzijde volledig opnieuw aangelegd en 
onder meer voorzien van een groot zonneterras, gazon en diverse bomen/ beplanting. Vanuit 
de tuin te bereiken vrijstaande stenen garage (ca. 8.00 x 3.50 meter) en een aangebouwde 
stenen berging (ca. 3.50 x 3.00 meter). Ruim voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. 




Bijzonderheden:

Op een schitterende locatie gelegen instap-klare vrijstaande woning met vrijstaande stenen 
garage.

Gelegen in de zéér gewilde woonwijk de 'Buitenplaats' .

Op loopafstand van diverse (basis)scholen en nabij buurtwinkelcentrum de 'Voorhof' gelegen.

Een woning die in de afgelopen jaren volledig is gerenoveerd!

- nieuwe kozijnen (begane grond aluminium en eerste verdieping kunststof kozijnen);

- nieuwe toiletruimte, inbouwkeuken en badkamers;

- meterkast vernieuwd en uitgebreid; evenals alle bekabeling en waterleidingen (kunststof);

- nieuwe vloeren (begane grond met vloerverwarming);

- voor- en achtergevel geïsoleerd en afgewerkt met 'Keralit';

- rookkanaal in december 2022 volledig vervangen en brandwerend laten betimmeren;

- CV- ketel vernieuwd - Remeha Calenta CW6 (!) – probleemloos douchen/ warm water 
gebruiken op meerdere plekken in de woning gelijktijdig;

- binnenzijde woning volledig gestuukt en geschilderd;

- woning voorzien van (nieuwe) zinken dakgoten en hemelwaterafvoeren;

- alle openslaande ramen/ puien voorzien van maatwerk horren;

- 22 (!) zonnepanelen (400 kWh p/stuk);

- slaapkamers eerste verdieping voorzien van airco installatie;

- tuinaanleg voor- en achterzijde;

- op maat gemaakte zwarte jaloezieën in de woonkamer, op de slaapkamer beneden en de 
badkamer beneden;

- en méér!!

INDELING




Slaapkamer en badkamer op de begane 
grond. 

3 slaapkamers en tweede badkamer op 
de eerste verdieping.

Vrijstaande stenen garage van ca. 39 m2 
waarvan ca. 10 m2 aan berging met eigen 
entree.

Gelegen aan een autoluwe straat. Enkel 
bestemmingsverkeer!

Bouwjaar 1973.

725 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.
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KADASTRALE KAART



PLATTEGRONDEN



PLATTEGRONDEN



LOCATIE OP DE KAART



 De Veste 10-14

8231 JA Lelystad


0320 411 211

info@MarktMakelaar.nl


