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Galjoen 15-04 te Lelystad



Meer informatie? Kijk op BuismanMakelaars.nl 

Deze woning kopen? Neem uw eigen NVM-aankoopmakelaar mee!

GALJOEN 15-04 - KUSTWIJK – LELYSTAD 

Galjoen 15-04 te Lelystad

In de moderne en ruim opgezette wijk 'Galjoen Zuid' vindt u deze schitterende, aan het 

water gelegen, moderne en toch ook romantische vrijstaande rietgedekte watervilla. De 

bijzondere architectuur van de woning met zijn wit gekeimde gevels, een ruime, split 

level, watergerichte woonkamer, luxe keuken welke is voorzien van diverse 

inbouwapparatuur, twee ruime slaapkamers en een stijlvolle badkamer sluit perfect aan 

bij het groene en waterrijke karakter van de wijk. De woning staat tezamen met 9 

soortgelijke woningen op een eiland en is bereikbaar via één enkele brug zonder 

doorgaand verkeer. Dit verzorgt een oase van rust en borgt uw veiligheid. Op dit 

idyllische plekje wilt u wonen.

Deze heerlijke woning welke zich onder andere laat kenmerken door zeer veel 

daglichttoetreding is voorzien van alle gemakken, beschikt over een vrij gelegen tuin 

rondom, is tot in de puntjes afgewerkt en zal u het echte thuisgevoel geven! 

Een buurtwinkelcentrum met onder andere een supermarkt, drogist, slijterij, een 

huisartsenpraktijk met apotheek maar ook een snackbar en diverse (afhaal) 

eetgelegenheden bevindt zich nabij.

Heeft u interesse in deze fijne woning? Neem dan, eventueel via uw NVM-

aankoopmakelaar, contact met ons op voor het inplannen van een bezichtiging.

Prijs: € 550.000,00 k.k.

Aanvaarding: In overleg.
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Bijzonderheden:

• Bouwjaar: 2009

• Perceeloppervlakte: ca. 472m² eigen grond

• Woonoppervlakte: ca. 136m²

• Overig inpandige ruimte: ca. 5m²

• Inhoud: ca. 599m³

• De gehele begane grond is voorzien van vloerverwarming

• Slaapkamers met een enorm gevoel van ruimte vanwege de hoogte

• Uiteraard is de woning conform de uniforme meetinstructie (op basis van de NEN  

2580 normering) gemeten, waardoor de slaapkamers (nog) ruimer zullen voelen dan 

de vermelde maatvoering doet vermoeden

• Mogelijkheid om een 3e slaapkamer te creëren op de begane grond (nu eetkamer)

• C.V.-ketel: Intergas combi kompakt, bouwjaar 2009, eigendom, gecombineerd met 

een warmte terugwin installatie

• Het buitenschilderwerk is voor het laatst uitgevoerd in 2019, het binnen 

schilderwerk in 2021/2022

• De keuken is voorzien van Miele (Panorama design) en Atag inbouwapparatuur. 

• In de kruipruimte is een circa 30 centimeter dikke schelpenlaag aangebracht

• De woning beschikt over houten kiep/kantelramen

• Supermarkt, scholen, (speel)parken en de uitvalswegen op (korte) (loop) afstand

• Energielabel: A, geldig tot 04-10-2030

• Alle gehanteerde en gepubliceerde maten zijn circa maten
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INDELING

BEGANE GROND

Vanaf de dubbele parkeergelegenheid op eigen terrein, waar u zonder probleem 2 

auto’s parkeert, loopt u naar de entree. U betreedt de woning via de hal met 

meterkast, vrij hangend toilet met fonteintje en de trapopgang. 

Vanuit de hal bereikt u de in hoogglans witte kleurstelling uitgevoerde open 

keuken welke is voorzien van de navolgende inbouw apparatuur: koelkast, dubbele 

vrieskast, 5 pits gas kookplaat, combi-oven/magnetron, stoomoven, koffiemachine, 

volledig geïntegreerde vaatwasser, Quooker kokend waterkraan alsmede een RVS 

afzuigschouw. De naastgelegen riante eetkamer biedt u meer dan voldoende 

ruimte om uw eettafel te plaatsen of een derde slaapkamer te creëren. 

Via de openslaande tuindeuren heeft u toegang tot de zij tuin. Aansluitend vindt u 

de 3 treden lagergelegen (split level) woonkamer met veel daglichttoetreding door 

de verdieping hoge ramen alsmede een fraai uitzicht over het water. 

Vanuit de woonkamer (welke ongeveer 25,4m² groot is) komt u via de dubbele 

openslaande deuren in de zij tuin op een hardhouten vlonder terras waar u van 's 

morgens vroeg tot 's avonds laat heerlijk kunt genieten van de zon. Vrijwel de 

gehele verdieping is voorzien van een moderne 60x60 plavuizen vloer in een 

gemêleerd grijze kleurstelling met vloerverwarming.

MEER INFORMATIE? KIJK OP BUISMANMAKELAARS.NL 

DEZE WONING KOPEN? NEEM UW EIGEN NVM-AANKOOPMAKELAAR MEE!
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VERDIEPING

Vanuit de overloop heeft u toegang tot de technische ruimte met de aansluiting voor de 

wasmachine en droger, de cv-opstelling met wtw-installatie alsmede een vlizotrap naar 

de vliering. 

Aan de voor- en achterzijde van de woning bevinden zich de twee forse slaapkamers 

van respectievelijk ca. 16,8 m² en ongeveer 17,6m² welke een ongelofelijk gevoel van 

ruimte geven door gebruik te maken van de totale hoogte tot in de nok. De modern 

betegelde badkamer is voorzien van een separate inloop stort douchehoek, wastafel en 

een vrij hangend toilet. 

Deze verdieping is voorzien van een moderne, lichte laminaat vloer.
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TUIN

De woning beschikt over een tuin rondom waarbij de achtertuin bestaat uit een aan het 

water gelegen vlonder terras. De zij tuin, welke op het zuiden is georiënteerd is onder 

andere voorzien van een moestuin en een flink gazon waar de omringende 

coniferenhaag uw privacy waarborgt. 

De tuin is onder andere voorzien van bestrating/terras, diverse beplanting, verlichting 

alsmede een houten bijgebouw/berging (ca. 4,88 x 1,98) en een hoofdzakelijk groene 

erfafscheiding. Daarnaast biedt de voortuin u onder de houten prieel 

parkeergelegenheid voor meerdere auto's.
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Nederlandse Vereniging van Makelaars

in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM

Lijst van zaken behorende bij het perceel: Galjoen 15-04 te Lelystad

Voor de onderstaande zaken -ongeacht of ze roerend dan wel onroerend zijn- geldt dat ze soms wel en 

soms niet in de woning achterblijven. Wilt u aangeven wat in uw situatie het geval is?



Nederlandse Vereniging van Makelaars

in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM

Lijst van zaken behorende bij het perceel: Galjoen 15-04 te Lelystad

Voor de onderstaande zaken -ongeacht of ze roerend dan wel onroerend zijn- geldt dat ze soms wel en 

soms niet in de woning achterblijven. Wilt u aangeven wat in uw situatie het geval is?



LOCATIE & KADASTRALE KAART
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 21 december 2022

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Lelystad

N

2650

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele

eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Galjoen 15-04
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INFORMATIE BELASTINGEN & HEFFINGEN

Onroerendezaakbelasting - ozb - (eigen woning)

0,1447% van de WOZ-waarde

Onroerendezaakbelasting - ozb - (niet-woning)

Eigenaar: 0, 6022% van de WOZ-waarde

Gebruikers: 0,1302% 

Afvalstoffenheffing

€ 278,88 (1 persoonshuishouden)

€ 316,44 (2 persoonshuishouden)

€ 347,76 (3 persoonshuishouden)

€ 409,20 (4 of meerpersoonshuishouden)

Rioolheffing

€ 106,44 (1-persoonshuishouden)

€ 150,60 (2-persoonshuishouden)

€ 186,12 (3-persoonshuishouden)

€ 255,24 (4 of meerpersoonshuishouden)

0.0710% (rioolheffing niet-woning eigenaren) 

Watersysteemheffing (Waterschap – Zuiderzeeland)

Ingezetenen: 88,89per woonruimte 

Gebouwd: 0,0378% van de WOZ-waarde 

Onbebouwde grond: € 105,49 per hectare 

Natuurterrein: € 10,46 per hectare

Hondenbelasting

Per hond: € 46,56

Kenneltarief (4 honden en meer): € 186,00

Gemeente Lelystad:  

Stadhuisplein 2, 8232 ZX  Lelystad, Tel. 14 0320 

(op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar) -

Vanuit buitenland: +31 320 279320 

e-mail: gemeente@lelystad.nl

Waterschap Zuiderzeeland:  

(0320) 247 911 of waterschap@zuiderzeeland.nl

Tricijn: 

(0900) 25 25 25 1 of info@tricijn.nl

VVV Lelystad: 

De Promesse 4, Tel: 0320 276 627

e-mail: info@vvvlelystad.nl

Buisman Makelaars: 

Zilverparkkade 15, 8232 WJ Lelystad

(0320) 20 20 40 of info@buismanmakelaars.nl 

BELASTINGEN & HEFFINGEN 2022 HANDIGE TELEFOONNUMMERS

EN E-MAILADRESSEN
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Wij zorgen dat u zich thuis voelt

Buisman Makelaars, een actief en gedreven makelaarskantoor.

Buisman Makelaars is gespecialiseerd in de verkoop van zowel bestaande- als nieuwbouwwoningen, maar ook het adres voor een NWWI 

gevalideerd taxatierapport.

NVM en permanente educatie.

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en zorgen ondermeer voor een uitgebreide en zeer complete

presentatie van uw woning of appartement op Funda, social media en natuurlijk onze eigen site.

Alle makelaars zijn ingeschreven in het register voor makelaars/taxateurs (Vastgoedcert), het NRVT en dienen te voldoen aan de permanente 

educatieverplichting van zowel de NVM, Vastgoedcert als het NRVT, hierdoor zijn wij altijd op de hoogte van de actualiteiten op het gebied 

van de woningmarkt.

Verkoopplannen?

Denkt u er over na om uw woning of appartement te verkopen? Maak dan gerust een afspraak. Wij komen graag geheel vrijblijvend met u 

kennismaken en zullen u tijdens deze kennismaking adviseren over de waarde en courantheid van uw woning of appartement. Ook adviseren 

wij u met betrekking tot de presentatie en nemen we het gehele (mogelijk) verkooptraject met u door.

Heeft u een woning gezien bij een ander makelaarskantoor?

Dan kunt u ons ook inschakelen als NVM-aankoopmakelaar. Van een extra bezichtiging (wij kijken toch met een andere "bril"), de 

onderhandelingen, controleren van de koopakte en bijwonen van het transport, wij zullen er voor u zijn!

U bent van harte welkom!

Speelt u met de gedachte om uw woning te verkopen of om een woning aan te kopen en bent u nieuwsgierig wat Buisman Makelaars voor u 

kan betekenen? Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak en ervaar zelf of wij ook voor u de meest geschikte partij zijn.

Met vriendelijke groet,

Het team van Buisman Makelaars

Meer informatie over deze woning of over onze dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op

T (0320) 20 20 40 en e-mail: info@buismanmakelaars.nl
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Burgvliet 26 te Lelystad
Disclaimer: 

Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Echter, alle informatie is uitsluitend ten behoeve van 
promotionele doeleinden. Er kunnen derhalve fouten of onvolledigheden in staan. Hiervoor kan Buisman Makelaars 
B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.


