
"Nu bieden vanaf € 350.000,- k.k. 
De gestelde vraagprijs betreft een 
"bieden vanaf prijs". Biedingen 
vanaf € 350.000,- k.k. zullen door 
verkoper in behandeling genomen 
worden".

ARCHIPEL 30 10

8224 HB LELYSTAD

€ 350.000 k.k.



KENMERKEN

Type woning geschakelde woning
Bouwjaar 1978
Woonoppervlakte 145 m²
Perceeloppervlakte 260 m²
Inhoud 425 m³

Aantal kamers 5
Aantal slaapkamers 4

CV-ketel Nefit HR 
CV-type Nefit HR
CV-ketel Bouwjaar -
Energielabel C
Isolatie dubbel glas

Overige inpandige ruimte 20 m²
Gebouwgebonden buitenruimte 12 m²
Externe bergruimte -
Soort tuin achtertuin
Tuin ligging



INLEIDING

Kam & Bronotte makelaars biedt aan: Archipel 30-10 te Lelystad. Aan een rustig hofje-, aan de 
achterzijde vrij aan groen, gelegen ruime geschakelde ééngezinswoning met inpandige 
garage. De woning is gelegen in de groene en kindvriendelijke woonwijk de 'Archipel' en 
beschikt onder meer over een zeer ruime tuingerichte woonkamer met sfeervolle schuifpui 
naar de royale tuin op het zonnige zuiden, zijkamer/ eetkamer, inbouwkeuken in 
hoekopstelling voorzien van diverse apparatuur, (basis) toiletruimte, 4 slaapkamers op de 
eerste verdieping, licht betegelde badkamer, separate wasruimte en een gezellig dakterras. 
De zonnige tuin is vrij aan groen gelegen en parkeren doet u op eigen terrein. Nabij alle 
denkbare voorzieningen als stadscentrum van Lelystad en diverse (basis)scholen gelegen.




"Nu bieden vanaf € 350.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 350.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden".















Indeling:

Entree, hal, meterkast en (basis) 
toiletruimte met fonteintje. Vanuit de hal 
te bereiken inpandige garage. Zeer royale 
tuingerichte woonkamer met schuifpui 
naar de ruime en zonnige tuin aan de 
achterzijde. Zijkamer/ eetkamer met 
opstelmogelijkheden voor een grote 
eettafel. Ook vanuit de zijkamer is 
middels een kunststof schuifpui (2023) de 
achtertuin te bereiken. Woonkeuken aan 
de voorzijde van de woning met 
inbouwkeuken in hoekopstelling. Open 
trap naar eerste verdieping.




Verdieping 1:

Overloop. Royale ouderslaapkamer. Licht 
betegelde badkamer voorzien van 
inloopdouche, 2x wastafel, (tweede) toilet, 
radiator en raam voor natuurlijke 
ventilatie. 




Tweede hal met toegang tot nog eens 3 
slaapkamers, een separate wasruimte 
(met opstelplaats voor de CV- ketel) én 
dakterras met zicht over zonnige tuin op 
het zuiden.




Tuin:

Zonnige-, vrij gelegen, tuin op het zonnige 
zuiden gesitueerd. De tuin beschikt over 
een groot zonneterras, diverse beplanting 
en een vrijstaande houten berging. Aan 
de voorzijde van de woning is er 
parkeergelegenheid op eigen terrein.

INDELING




Bijzonderheden:

Royale ééngezinswoning gelegen in de groene, kindvriendelijke en centraal gelegen woonwijk 
de 'Archipel'.

Grote inpandige garage.

Royale woonkamer met zijkamer/ eetkamer. 

4 slaapkamers op de eerste verdieping.

Zonnige tuin op het zuiden gesitueerd.

Parkeren op eigen terrein.

Energielabel C.

Bouwjaar 1978.

260 m2 eigen grond.

Oplevering in overleg.




"Nu bieden vanaf € 350.000,- k.k. De gestelde vraagprijs betreft een "bieden vanaf prijs". 
Biedingen vanaf € 350.000,- k.k. zullen door verkoper in behandeling genomen worden".




Archipel 30-10

8224 HB

LELYSTAD

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


