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OMSCHRIJVING
Op werkeiland staat deze nieuwgebouwde 
woning te wachten op zijn nieuwe eigenaar.



Deze woning, gebaseerd op de houten 
barakwoningen, ligt op een ruime kavel van 400 
m2 eigen grond gelegen op het zonnige 
zuidwesten. Een heerlijke comfortabele en 
energiezuinige woning. Ideaal als u gelijkvloers 
wil gaan wonen en geen grote gezinswoning 
(meer) wil.



- Energiezuinig doormiddel van 10 
zonnepanelen

- Vriesman Warmtepomp

- HR++ beglazing

- Parkeren op eigen grond

- Geschikt voor thuiswerken

- 2 slaapkamers

- Inpandige berging

- Tuin met privacy op het zonnige zuidwesten

- Nabij jachthaven



De woning staat in de het bekende gedeelte 
van Lelystad bij vele bekend als werkeiland. 
Wonen met zicht op het markermeer en vlakbij 
de jachthaven. Ideaal om rustig te wonen. Het 
centrum met vele winkels, scholen, 
sportmogelijkheden en restaurants ligt op 
slechts 10 minuten fietsen. Snelweg de A6 ligt 
op 5 minuten rijden met de auto.



DUURZAAMHEID

De woningen zijn energiezuinig gebouwd en 
voldoen aan de huidige eisen. Dit houdt in dat er 
dus lage energielasten zijn. De woningen zijn 
daarnaast gebouwd met rondom hard beplating 
met hardhouten kozijnen en voorzien van HR++ 
beglazing. Aan comfort zal het ook zeker niet 
ontbreken, de woning is uitgevoerd met 
vloerverwarming in de gehele woningen. De 
installaties verbruiken natuurlijk elektra en 
daarom liggen er op de daken van de woningen 
zonnepanelen om dit verbruik te compenseren.



De huizen hebben een uitgekiend ontwerp 
waarbij veel aandacht is besteed aan een 

optimale lichtinval en de beste besteding van 
de beschikbare ruimte. Het resultaat is veel 
leefruimte.



Indeling:

Hal, entree, meterkast, fijne woonkamer met 
schuifpui die je toegang bieden tot de ruime 
tuin, woonkeuken. De ideale plek voor het gezin 
of fijn met vrienden. 2 Slaapkamers, badkamer, 
toilet, inpandige berging. De tuin ligt op het 
zuidwesten en hier geniet je dus heerlijk van de 
middag en avondzon.



Gaaf he?! Dit is echt een huis voor de volgende 
stap in jouw woon carrière. wanneer gaan we 
samen kijken? Uiteraard helpen we jou deze 
super stap te zetten.

www.de4linden.nl



KENMERKEN

Bouwjaar 2022

Soort eengezinswoning

Kamers 3

Inhoud 261 m³

Woonoppervlakte 87 m²

Perceeloppervlakte 409 m²

Overige inpandige ruimte -

Gebouw gebonden buiten ruimte -

Externe bergruimte -

Verwarming vloerverwarming geheel, warmtepomp

Isolatie volledig geisoleerd







PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



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!


