
"Nu bieden vanaf € 275.000,- k.k. 
De gestelde vraagprijs betreft een 
"bieden vanaf prijs". Biedingen 
vanaf € 275.000,- k.k. zullen door 
verkoper in behandeling genomen 
worden."

GALJOEN 09 1

8243 NG LELYSTAD

€ 275.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning appartement
Bouwjaar 2008
Woonoppervlakte 72 m²
Perceeloppervlakte 0 m²
Inhoud 250 m³

Aantal kamers 3
Aantal slaapkamers 2

CV-ketel Intergas HR 2008
CV-type Intergas HR
CV-ketel Bouwjaar 2008
Energielabel A
Isolatie volledig geisoleerd

Overige inpandige ruimte -
Gebouwgebonden buitenruimte 15 m²
Externe bergruimte 6 m²
Soort tuin geen tuin
Tuin ligging



INLEIDING

Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Galjoen 09-01 te Lelystad. In appartementencomplex 
'Mayflower' bevindt zich dit schitterende 3- kamer appartement op de begane grond, welke 
gelegen is nabij Batavia stad, Batavia haven,  buurtwinkelcentrum en gezondheidscentrum. 
Het appartement is gelegen op de begane grond van dit mooie complex en beschikt onder 
meer over een ruime woonkamer met grote schuifpui naar he grote balkon (ca. 14.5 m2) op 
het zonnige (zuid)westen, inbouwkeuken in hoekopstelling voorzien van diverse 
inbouwapparatuur, 2 slaapkamers, geheel betegelde badkamer, separate toiletruimte en een 
bijkeuken/ berging met opstelplaats wasmachine-/ wasdroger. Verder beschikt dit 
appartement over een eigen (fietsen)berging/ box en is er ruim voldoende 
parkeergelegenheid bij het complex aanwezig. Bouwjaar 2008.




Bekijk dit appartement alvast in 3D op onze eigen website!!




"Nu bieden vanaf € 275.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 275.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden."









Indeling:

Entree, hal met meterkast en toiletruimte 
met vrij hangend toilet. Ruime 
woonkamer met schuifpui naar het 
balkon op het zonnige (zuid)westen. 
Ruime opstelmogelijkheden voor een 
grote eettafel. Inbouwkeuken in 
hoekopstelling voorzien van diverse 
inbouwapparatuur.




Vanuit de hal te bereiken 2 slaapkamers 
en de geheel betegelde badkamer met 
inloopdouche, ligbad, wastafel en 
designradiator. 




Ruime bijkeuken/ berging met 
opstelplaats CV- ketel, Mechanische 
Ventilatie unit en wasmachine-/ 
wasdrogeropstelling. Tevens ruim 
voldoende bergruimte.




Balkon:

Ruim balkon (ca. 2.15 x 6.60 meter) op het 
(zuid)westen gesitueerd met uitzicht over 
groenstrook.




Bijzonderheden:

Schitterend 3- kamer appartement nabij 
Batavia Haven, buurtwinkelcentrum en 
openbaar vervoer gelegen.

Appartement beschikt over een eigen 
berging/ box voorzien van elektra.

2 slaapkamers.

Maandelijkse servicekosten bedragen ca. 
€ 116,00 per maand.

Voldoende parkeergelegenheid rondom 
het complex aanwezig (vrij van 
parkeerheffing).

Energielabel A.

Bouwjaar 2008.

Oplevering in overleg; een snelle 
oplevering is bespreekbaar. 


INDELING




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 € 275.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 275.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden."
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INDELING
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KADASTRALE KAART



PLATTEGRONDEN



LOCATIE OP DE KAART








 De Veste 10-14

8231 JA Lelystad


0320 411 211

info@MarktMakelaar.nl


