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LANGSTRAAT 23
LELYSTAD

VRAAGPRIJS € 325.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
84 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
0 m²

INHOUD
279 m³

BOUWJAAR
2007

ENERGIELABEL
A



OMSCHRIJVING

Aan de Langstraat 23 ligt dit stijlvolle HOEK-
appartement voorzien van twee slaapkamers, een 
riante woonkamer, badkamer, keurig balkon en een 
moderne keuken. Je hebt hier alles bij de hand en 
het appartement is ideaal voor jong en oud.




Het appartement is gelegen in de Landstrekenwijk in 
Lelystad. Alle belangrijke voorzieningen zoals 
supermarkten, gezellige restaurants en scholen zijn 
gelegen op relatief korte afstand waardoor je niets te 
kort komt. Tevens ligt de buurt op fietsafstand van 
Lelystad centrum. Qua bereikbaarheid zit je prima 
met het openbare vervoer (bushaltes) en een 
uitvalsweg (N309) dichtbij.




Appartement

Dit riante hoek-appartement is te betreden vanuit 
een centrale entree met brievenbus en intercom of 
via de overdekte parkeergarage. Middels een trap of 
lift wordt toegang tot de verdieping geboden van 
waaruit je de voordeur kan betreden.




Bij aankomst in de hal tref je een keurige houten 
parketvloer vloer aan. Via de hal kun je een 
slaapkamer, badkamer, toilet en een wasruimte 
betreden. De wasruimte is voorzien van een 
wasmachine aansluiting en tevens te gebruiken als 
opbergruimte.




De slaapkamer is zowel als slaap- en als kantoor te 
gebruiken. Je hebt hier voldoende natuurlijk daglicht 
inval dankzij de raampartijen. Tevens grenst de  
slaapkamer aan de badkamer. Deze badkamer is 
voorzien van een vast toilet, douchecabine en 
wastafel in meubel. 




In de woonkamer ben je voorzien van een ruim 
aanbod aan natuurlijk daglicht dankzij de hoge 
raampartijen en glazen deuren naar een balkon. 
Daarnaast zijn vanuit de woonkamer een balkon, 
keuken en een slaapkamer te betreden. Deze 
slaapkamer biedt ook toegang tot het balkon.




De open keuken bestaat uit moderne keukenkasten 
met chroomkleurige handvaten en een donker 
keukenblad. Tevens is de keuken voorzien van een 

inductiekookplaat, afzuigkap en een inbouw koelkast.




Buitenruimte

Het onderhoudsvriendelijke balkon heeft prachtig uitzicht 
op het water. Daarnaast liggen hier keurige houten 
terrastegels. Op het balkon kun je loungen en heerlijk 
dineren.




Kenmerken




Bouwjaar 2007;

Gebruiksoppervlakte wonen: 84 m2 (Meetrapport 
NEN2580 beschikbaar)

Inhoud: ca. 279 m3

Externe bergruimte: ca.17 m2

Gebouw gebonden buitenruimte: ca.11. m2

Kadaster: Gemeente Lelystad  O 6866 A26

Energielabel: A geldig tot 06-12-2032







Bijzonderheden

- Kindvriendelijke buurt

- Goed onderhouden appartement met Stadverwarming 

- Energiezuinig appartement Label A

- Hardhouten kozijnen met HR++ glas

- Twee slaapkamers

- Keurig en ruim balkon op het zuiden, waar het heerlijk 
toeven is al vanaf het voorjaar

- Mooi wijds uitzicht richting Oostvaardersplassen

- NS Station Lelystad naar Amsterdam CS in 30 minuten 
bereikbaar

- 2 eigen parkeerplaatsen, 1 buiten bij de ingang voor of 
in de parkeergarage onder het complex

- Gezonde en actieve vereniging van eigenaars 
"Bellevue”

- Alle voorzieningen nabij















































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART

















BEKIJK DEZE WONING ONLINE!
www.langstraat23.nl

Langstraat 23, Lelystad

Scan deze code

en bekijk de woning

op je mobiel!



HEEFT U INTERESSE 

IN DEZE WONING?

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

GOEDVAST MAKELAARS

Pettemerstraat 14

1823 CW, Alkmaar

(+31) 72 220 14 62

info@goedvastmakelaars.nl

www.goedvastmakelaars.nl


