
Alle recreatiebungalows zijn van steen, hebben een vloeroppervlakte van

49 m2, hebben dezelfde vorm en  hebben TV en internet aansluiting.

Gas licht en water gaan via een meter.

Hierbij bieden wij onze recreatiebungalow met nummer B93 aan. Dit is 

een geheel gerenoveerd en gemeubileerde recreatiebungalow.

- Nieuwe kunststof kozijnen met dubbele beglazing 

- Nieuwe openslaande deuren richting nieuw aangelegde ruime tuin 

met water fontein 

- Muren gestuct en geschilderd

- Nieuw betegelde badkamer met nieuw sanitair en een Spa toilet.

- Nieuwe keuken met vaatwasser en nieuwe magnetron

- Nieuwe Airco (om te koelen en verwarmen) 

- Ventilator 

- Nieuwe laminaatvloer

- Alles opnieuw geïsoleerd 

- Alle ramen voorzien van rolgordijnen

- Tuinmeubilair

- Nieuwe tuinbakken (5 maanden oud) neergezet voor natuurlijke 

afscheiding

- Nieuwe kasten

- Bij de openslaande deuren liggen oprijplaten voor evt. mensen die 

minder valide zijn. De platen zijn weg te halen.

Beschikbaar vanaf 29 maart 2023.

Contact en bezichtigingafspraak:

A. Koek 06-48282062

e-mail: secretariaat@bungalowpark-kvm.nl

www.bungalowpark-kvm.info

Rietweg 84

8219PV Lelystad

Te koop aangeboden; het recht 

op uitsluitend gebruik van

recreatiebungalow nr. B 093

Vraagprijs: € 99.500,-

mailto:secretariaat@bungalowpark-kvm.nl


Alle recreatiebungalows zijn van steen, hebben een vloeroppervlakte van

49 m2, hebben dezelfde vorm en  hebben TV en internet aansluiting.

Gas licht en water gaan via een meter.

recreatiebungalow nr. D 170

Vraagprijs: € 100.000,-

Ik moet het recht op uitsluitend gebruik van deze bungalow vanwege 

medische omstandigheden verkopen.

Geheel gesloopt en daarna compleet gerenoveerde recreatiebungalow: 

- Vloerverwarming nieuw door de hele woning 

- Muur en plafond geïsoleerd en gestuukt 

- Inbouwkeuken geplaatst 

- Badkamer nieuw geplaatst

- Gas, elektra en waterleidingen vernieuwd 

- Buitengevel compleet vernieuwd 

- Dak gerenoveerd 

- Alle kamers zijn voorzien van nieuwe verlichting en spotjes 

- Recreatiebungalow is voorzien van marmer look tegels (60x120) 

- U hoeft de komende 45 jaar niets te doen!

Te koop aangeboden; het recht 

op uitsluitend gebruik van

Contact en bezichtigingafspraak:

A. Koek 06-48282062

e-mail: secretariaat@bungalowpark-kvm.nl

www.bungalowpark-kvm.info

Rietweg 84

8219PV Lelystad

mailto:secretariaat@bungalowpark-kvm.nl


Alle recreatiebungalows zijn van steen, hebben een vloeroppervlakte van

49 m2, hebben dezelfde vorm en  hebben TV en internet aansluiting.

Gas licht en water gaan via een meter.

Hierbij bied ik aan het recht op uitsluitend gebruik van mijn bungalow 

d198 Je mag hier 364 dagen per jaar recreëren. Parkeren op eigen 

toegewezen parkeerplaats. Entreegeld eenmalig 2500 borg 340 

staangeld per jaar 1140. Geen eigen grond en huisdieren niet 

toegestaan. Bungalow is geheel gerenoveerd in 2022 waaronder: -

Nieuw dak/dakgoten/buitenmuren geïmpregneerd/zonnescherm/lounge 

tuinset -gaskachel/geiser/gasfornuis/afzuigkap/combi 

oven/koelvrieskast Samsung no-frost/mobiele airco dit alles 

aangeschaft 2022 Rondom geheel nieuwe ramen Hr++ 

Gecoat/roosters/glaslatten. In het hele huisje nieuwe 

raamdecoratie(aluminium jaloezieën) Binnenmuren en plafonds 

vernieuwd/ badkamer aangepakt waaronder thermostaat kraan/ nieuw 

toilet+wc bril soft close. Ook de inboedel blijft geheel achter waaronder: 

AEG wasmachine/bed/kledingrekjes/bankstel/ 

boekenkast/woonkamerkast/lampjes/grasmaaier/kruiwagen/barbecue 

tuingereedschap en nog heel veel meer.

Contact en bezichtigingafspraak:

A. Koek 06-48282062

e-mail: secretariaat@bungalowpark-kvm.nl

www.bungalowpark-kvm.info

Rietweg 84

8219PV Lelystad

Te koop aangeboden; het recht 

op uitsluitend gebruik van

recreatiebungalow nr. D 198

Vraagprijs: € 88.500,-

mailto:secretariaat@bungalowpark-kvm.nl
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