
"Nu bieden vanaf € 370.000,- k.k. 
De gestelde vraagprijs betreft een 
"bieden vanaf prijs". Biedingen 
vanaf € 370.000,- k.k. zullen door 
verkoper in behandeling genomen 
worden.”

RIJNLAND 413

8245 EH LELYSTAD

€ 370.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning tussenwoning
Bouwjaar 2001
Woonoppervlakte 145 m²
Perceeloppervlakte 178 m²
Inhoud 395 m³

Aantal kamers 5
Aantal slaapkamers 4

CV-ketel -
CV-type
CV-ketel Bouwjaar -
Energielabel A
Isolatie volledig geisoleerd

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



INLEIDING

Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Rijnland 413 te Lelystad. In de kindvriendelijk en 
gewilde 'Landstrekenwijk' bevindt zich deze speels ingedeelde ééngezinswoning (bouwjaar 
2001) met dakopbouw (2011) en dus 3 volledige woonverdiepingen! De woning is gelegen op 
een kavel van 178 m2 eigen grond en beschikt onder meer over een ruime tuingerichte 
woonkamer met deur naar de aangelegde tuin aan de achterzijde, inbouwkeuken voorzien 
van diverse (inbouw)apparatuur, 2 slaapkamers (voorheen 3 slaapkamers) op de eerste 
verdieping, moderne badkamer, separate toiletruimte op de eerste verdieping, royale-, voor 
meerdere doeleinden geschikte voorzolder en een grote 3e slaapkamer met walk in closet op 
de tweede verdieping. De woning ligt nabij buurtwinkelcentra, diverse (basis)scholen en is 
tevens gunstig gelegen ten opzichte van stadshart met Lelystad CS trein-/ en busstation 
gelegen. Wonen in een gewilde en kindvriendelijke woonwijk iets voor u?!




"Nu bieden vanaf € 370.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 370.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden.”











Indeling:

Entree, hal, meterkast en (basis) 
toiletruimte met fonteintje. Ruime 
tuingerichte woonkamer met keurige 
laminaat vloer en deur naar de 
aangelegde tuin aan de achterzijde. 
 Ruime- en mede door het grote 
raampartij zéér lichte woonkeuken/ 
eetkamer met opstelmogelijkheden voor 
een grote eettafel. Inbouwkeuken in het 
midden van de woning met zéér grote 
berg-/ trapkast voor vele 
opbergmogelijkheden en onder meer 
voorzien van een RVS afzuigkap, 
kookplaat, 2x oven, koelkast, vriezer en 
vaatwasser. 




Verdieping 1:

Overloop. 2 slaapkamers (voorheen 3 
slaapkamers). Modern uitgevoerde 
badkamer met ruime inloopdouche, 
ligbad, badkamermeubel met 2x waskom 
en kraan, designradiator en raam voor 
natuurlijke ventilatie en lichtinval. 
Separate toiletruimte met vrij hangend 
toilet. Vaste trap naar tweede verdieping.




Verdieping 2:

Dakopbouw met ruime overloop (extra 
werk-/ hobbyruimte). Bergkast met 
opstelplaats wasmachine-/ wasdroger. 
Zéér ruime 3e slaapkamer met walk in 
closet. Gehele verdieping is voorzien van 
een nette laminaat vloer.




Tuin:

Ca. 15.50 meter diepe achtertuin met 
zonneterras, (kunst)gazon, diverse 
beplanting, vrijstaand houten berging met 
gezellige overkapping en achterom.

INDELING




Bijzonderheden:

Royale ééngezinswoning gelegen in de gewilde woonwijk de 'Landstrekenwijk'.

Kindvriendelijke woonomgeving. 

Nabij diverse (basis)scholen en meerdere buurtwinkelcentra gelegen.

Woning heeft een dakopbouw en daardoor 3 volledige woonverdiepingen.

Moderne afwerking van inbouwkeuken, badkamer en toiletruimte op de eerste verdieping.

Deze woning is aangesloten op stadsverwarming en maakt derhalve géén gebruik van gas. 
Toekomstige aanpassingen en kosten aan de woning in het kader van het vervangen van een 
CV- ketel e.d. zijn dan ook niet te verwachten.

Energielabel A.

Bouwjaar 2001.

178 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 € 370.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 370.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden.”

INDELING
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KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART








 De Veste 10-14

8231 JA Lelystad


0320 411 211

info@MarktMakelaar.nl


