SAERDAM 251 8242 JM TE LELYSTAD,
HUURPRIJS 1550 EURO P.MND.,
BESCHIKBAAR PER 1-2-2017

Soort woning
Prijs
Type woning
Woon oppervlakte
Slaapkamer(s)
Badkamer(s)
Tuin

:
:
:
:
:
:
:

Gestoffeerd en gemeubileerd
€ 1550,-Appartement
200 m2
3
2
Ja

SAERDAM 251 8242 JM TE LELYSTAD,
HUURPRIJS 1550 EURO P.MND.,
BESCHIKBAAR PER 1-2-2017

Gestoffeerd en gemeubileerd luxe apartement gelegen aan de
rand van Lelystad aan het Markermeer, met alle faciliteiten van
de watersport, met een prachtig uitzicht over het water naar
Amsterdam, Enkhuizen en Hoorn;
Het gebouw is zuid/westen gelegen en het appartement is
voorzien van een riante afsluitbare, terras.
Voor al uw dagelijkse behoeften kunt u terecht in het op korte
afstand gelegen wijkcentrum. Ook andere voorzieningen zijn op
korte afstand aanwezig zoals Batavia Stad, de golfbaan en
enkele restaurants.
INDELING:
Via een gesloten entree/opgang, waar ook de brievenbussen zijn
gesitueerd komt u met de lift op de eerste verdieping in uw hal
met voordeur.
Entree naar een royale gang met video installatie,
bijkeuken/wasruimte met opstelplaats van de
wasmachine/droger en CV-installatie, toilet en twee riante
slaapkamer waaronder één met schuifpui naar het terras die
door middel van een schuifpui afsluitbaar is; tevens nog een
extra tuinkamer van 17 m².
Twee compleet ingerichte badkamers met douchecabine en
wastafel;
de bij de masterbedroom behorende badkamer is tevens
voorzien van een ligbad.
Vanuit de lichte en ruime woonkamer met open keuken heeft u
een oneindig uitzicht over het water. Het terras/de tuinkamer is
zowel te bereiken vanuit de woonkamer als via de slaapkamer.
Achter de woonkamer is nog een werkhoek gelegen.
Op de begane grond beschikt u over een garage/berging en is
tevens de toegang tot de gezamenlijke tuin.
BIJZONDERHEDEN:
Oppervlakte circa 200 m²;
Het geheel is voorzien van Merbau parket vloer zonder drempels
Gelegen in een luxe, kleinschalig appartementencomplex;
Ruime garage en berging;
Gezamenlijke onderhoudsvrije tuin,
Afsluitbaar terras met glazen lamellen,
Voorzijde geheel voorzien van automatische zonwering
Twee complete badkamers!

RENT ESTATE STAAT IN VOOR EEN PROFESSIONELE
SAMENKOMST TUSSEN VERHUURDER EN HUURDER.
Rent estate is de meest eigentijdse verhuurmakelaar in de regio
West-Brabant. Bijna twee decenia ervaring, een up-to-date
kennis en relaties binnen de regionale markt in deze specifieke
brance, dragen er zorg voor uw onroerend goed niet alleen te
verhuren maar ook vertrouwd te verhuren
Woningverhuur vergt een specialisme dat niet een iedere
gegeven is; het matchen is maatwerk waar wij uw rode draad
zijn. Vanaf het eerste contact staan wij in woord en daad voor u
klaar. Met de juiste mediator kan leegstand tot verhuur
overgaan, kortom Rent Estate!
Chantal Nooren - Nieuwlaat

