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OMSCHRIJVING
TE KOOP mooi en degelijk ingerichte 
nieuwbouw bedrijfsunit van 2 x 52 m² in project 
Noorderplaza 



ADRES

Zeilweg 32, bouwnummer 30, 8243 PK Lelystad



KADASTRALE INFORMATIE

Lelystad N 3123 A30.



LOCATIE EN BEREIKBAARHEID

NoorderPlaza Lelystad bestaat uit twee 
vrijstaande bedrijfsverzamelgebouwen met 
daarin 68 bedrijfsunits. NoorderPlaza is centraal 
gelegen op bedrijventerrein Noordersluis te 
Lelystad op de hoeklocatie aan de doorgaande 
Zuiveringweg en de Zeilweg. De gebouwen 
staan op een ruim en deels door groen omringd 
perceel. Het bedrijventerrein Noordersluis is 
gelegen in het zuidwesten van Lelystad. De 
ligging aan het stedelijk hoofdwegennet 
(Visarenddreef en Westerdreef) en een 
doorgaande vaarroute nabij het Markermeer en 
IJsselmeer vormen specifieke 
vestigingsfactoren die gunstig zijn voor 
transportbedrijven, dienstverlenende 
bedrijvigheid en bedrijvigheid gericht op zeil- en 
recreatievaart. Het gebied is verder functioneel 
en ruim opgezet, waarbij de Zuiveringweg voor 
de belangrijkste interne ontsluiting zorgt. Het 
terrein is veilig afsluitbaar met de (op afstand 
bedienbare) elektrische schuifpoort.



INDELING

Begane grond:  ca. 50 m² (5 x 10 meter, vrije 
hoogte ca. 3 meter) 

Verdieping: ca. 50 m² (5 x 10 meter)

Voor de unit bevinden zich 2 parkeerplaatsen.



VOORZIENINGEN

- Overheaddeur (ca. 4 meter breed en ca. 2,75 
meter hoog) met loopdeur

- (mogelijkheid tot) 3 fasen stroom

- Meterkast (Geen gasaansluiting!)

- Houten trap met hardhouten dubbele treden

- Degelijke tussenvloer met laminaat 

vloerbedekking

- Op de verdieping luxe toilet en aansluitingen 
t.b.v. de pantry

- Verdieping geschikt voor gebruik als kantoor 
door aanwezigheid daglichttoetreding (ramen)

- Verlichting



BESTEMMING

Bedrijven.



AANVAARDING

In overleg.

www.de4linden.nl



KENMERKEN

Bouwjaar 2021

Soort

Kamers

Inhoud

Woonoppervlakte 100 m²

Perceeloppervlakte 0 m²

Overige inpandige ruimte

Gebouw gebonden buiten ruimte

Externe bergruimte

Verwarming

Isolatie







PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LIJST VAN ZAKEN
Blijft 

achter

Gaat mee Ter overname

-

-

-

-



VRAGENLIJST
Vraag Antwoord

Vraag Antwoord

Vraag Antwoord

Vraag Antwoord

Vraag Antwoord



LOCATIE

Woont u straks in deze omgeving?



NO CURE NO PAY:
Verkopen zonder risico! 

Een huis verkopen is een belangrijke 
gebeurtenis in uw leven. Het is dan ook zaak om 
u op deskundige wijze te laten bijstaan door een 
ervaren en professioneel NVM-kantoor. Onze 
makelaars stellen alles in het werk om uw 
woning zo snel mogelijk en voor de juiste prijs te 
verkopen. Uw huis wordt maximaal onder de 
aandacht gebracht. Zo plaatsen we uw woning 
rechtstreeks op diverse internetsites, waaronder 
onze eigen goed bezochte site 
www.de4linden.nl en www.funda.nl. Daarnaast 
verzorgt De 4 Linden Makelaardij een 
professionele presentatie met exclusieve 
fotografie, video’s, 360 graden foto’s en digitale 
plattegronden. Niets is onmogelijk! 



Onze makelaars gaan tot het uiterste om uw 
woning met maximaal resultaat te verkopen. Ze 
zijn niet alleen enthousiast en doortastend, maar 
durven ook de competitie aan. Daarom werkt 
De 4 Linden op basis van No cure No pay. 
Ofwel, geen risico voor u als verkopende partij. 
Gaat de verkoop naar uw idee niet snel genoeg? 
Bent u niet tevreden over onze inspanningen? 
Dan kunt u op elk gewenst moment de 
opdracht kosteloos beëindigen. Zonder 
intrekkingskosten! 

Neem gerust contact op voor een gratis 
vrijblijvend gesprek. Dan bepalen we meteen de 
waarde van uw woning. Vervolgens gaan we 
direct aan de slag. Door onze ruime portefeuille 
met bestaande woningen en nieuwbouw-
woningen, in combinatie met onze promotie-
middelen, bent u verzekerd van veel potentiële 
kijkers/kopers. Een eerste bezichtiging is vaak 
eerder dan u denkt. Aarzel niet om contact op te 
nemen met één van onze vestigingen in Almere 
of Lelystad. We hebben ons herkenbare 
frisgroene Te Koop bord al voor u klaar staan… 



Waarom uw huis verkopen via De 4 Linden 
Makelaardij?  

 Vrijblijvend intakegesprek 
 Heldere communicatie in begrijpelijke taal 
 Wij gaan voor de maximale prijs! 
 100% No cure No pay 
 Volledige presentatie van uw woning
 Grote portefeuille, dus groot netwerk met 

(ver)kopers 
 Deskundig advies: ervaren makelaars met 

veel kennis van de (lokale) markt 
 Goede reviews (zie wieisdebestemakelaar.nl)

Aankoopbegeleiding Vanaf 

€ 3000,- incl. BTW*

Begeleiding bij een bezichtiging, 

onderzoek naar eventueel kritische punten, 
prijsonderhandelingen en juridische bijstand 
behoren allemaal tot de zeer uitgebreide 
aankoopbegeleiding van 

De 4 Linden Makelaardij.



Vraag naar onze voorwaarden.

Wij zijn er voor u...

maak gebruik van 


onze kennis!


