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OMSCHRIJVING
Unieke kans! 



Dit prachtige nieuwbouwappartement wordt u 
door de huidige eigenaar nog voor de 
daadwerkelijke oplevering te koop aangeboden. 
U kunt dus de eerste bewoner van dit 
appartement worden. 



Het appartement is gelegen op de 3e 
verdieping van gebouw A en is ca. 90m2 groot. 

Het beschikt over twee slaapkamers, een ruim 
balkon, eigen berging én een eigen 
parkeerplaats onder het complex. Bij de 
parkeerplaats komt een voorziening om een 
laadpaal aan te sluiten.



Belangrijke kenmerken: duurzaam gebouwd, 
drempelloos, rolstoel toegankelijk, 
energiezuinig, vloerverwarming, parkeerplaats 
en berging onder het gebouw en 26 
bezoekersparkeerplaatsen op eigen terrein.



Als u voor de 3 appartementsblokken staat, valt 
uw oog direct op de schitterende uitstraling van 
de gebouwen, grote raampartijen van vloer tot 
aan het plafond, strakke lijnen en mooie 
materialen. Ook de grote balkons trekken 
meteen de aandacht, alsook alle privé 
parkeerplaatsen en bergingen onder de 
gebouwen.



De appartementen kenmerken zich door de 
zeer riante binnenruimtes, te weten o.a. : een 
woonkamer/keuken, twee slaapkamers en een 
prachtige, ruime en volledig betegelde 
badkamer, welke voorzien is van een douche 
met ingebouwd zitje, eenvoudige wastafel en 
tweede toilet. Deze badkamer is door de 
huidige eigenaar met zorg uitgekozen. De 
woonkamer wordt voorzien van een screen.



De wijk ligt in een bijzonder mooie en groene 
setting en wordt aan 3 kanten omsloten door 
fietspaden. De ligging van deze groene wijk is 
zeer gunstig, vlakbij winkelcentrum Tjalk, 
winkelcentrum Palazzo en het Stadscentrum 

met het NS station. Ook vlakbij het ziekenhuis 
Sint Jansdal. De uitvalswegen zijn direct 
bereikbaar via de Zuigerplasdreef ter hoogte 
van de Geldersedreef te Lelystad.

Kortom: een heerlijk appartement op een 
toplocatie! 



Het appartement wordt u aangeboden zonder 
vloer- en wandafwerking en keuken. 

De badkamer is wel gereed bij oplevering!!  De 
firma Nolte heeft overigens al wel een offerte 
uitgebracht voor een keuken. U kunt dus deze 
offerte overnemen maar dit is uiteraard geen 
verplichting.



Reageer snel en wie weet wordt dit uw nieuwe 
appartement!

Oplevering ca. 2e/3e  kwartaal 2023

www.de4linden.nl



KENMERKEN

Bouwjaar 2021-2030

Soort portiekflat

Kamers 3

Inhoud 225 m³

Woonoppervlakte 90 m²

Perceeloppervlakte 0 m²

Overige inpandige ruimte -

Gebouw gebonden buiten ruimte 11 m²

Externe bergruimte -

Verwarming stadsverwarming, vloerverwarming geheel

Isolatie muurisolatie, vloerisolatie, dubbel glas





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!


