Rietweg 84
8219PV Lelystad

Graag uw aandacht
voor het volgende:
In verband met de maatregelen
rond het Corona COVID-19
virus kunnen fysieke
bezichtigingen van bungalows
die te koop staan pas op zijn
vroegst weer plaatsvinden na
28 april 2020.

Rietweg 84
8219PV Lelystad

Te koop aangeboden
Recreatiebungalow nr. A 005
Vraagprijs:
€ 35.000,-

Alle recreatiebungalows zijn van steen, hebben een vloeroppervlakte van
49 m2, hebben dezelfde vorm en hebben TV aansluiting.
Gas licht en water gaan via een meter.
Compleet ingerichte bungalow
- Nieuwe CV installatie
- Dak 2 jaar geleden vernieuwd
- 2 schuren
- 2 elektrische fietsen

Contact en bezichtigingafspraak:
A. Koek
06-46487657 of 038-3319203
H. van Vuuren
06-23867592 of 06-30065969
e-mail: secretariaat.kvm@hetnet.nl
www.bungalowpark-kvm.info

Rietweg 84
8219PV Lelystad

Te koop aangeboden
Recreatiebungalow nr. A 023
Vraagprijs:
€ 29.750,-

Alle recreatiebungalows zijn van steen, hebben een vloeroppervlakte van
49 m2, hebben dezelfde vorm en hebben TV aansluiting.
Gas licht en water gaan via een meter.
Gunstige ligging met veel zon. De bungalow staat op een
ruime zonnige plek en heeft een (grindtegels) terras.
Achter de bungalow is een groot grasveld.
Bungalow is geheel instap klaar en per direct beschikbaar.
De bungalow is van steen, heeft een vloeroppervlakte van
49 m2. Er zijn twee slaapkamers waarvan nu één
slaapkamer in gebruik als bij-kamer. Door de aanwezigheid
van het vele glas, aan de voor en zijkant, is er in de
woonkamer veel natuurlijk licht. Bungalow is voorzien van
hardhouten kozijnen en meeste ramen zijn van dubbel
glas.
TV/ internet aansluiting is aanwezig. Gas (propaan),
elektra en water gaan via een meter. Begin 2017 is het
achtergedeelte van de bungalow nieuw aangebouwd.
Laminaat vloer in keuken/ slaapkamer en tegelvloer in
zitkamer.
Voor de verwarming is er onder meer een DRU Pigalle
gashaard (2-7,5 kW) en gasgeiser in de keuken voor
warmwater geïnstalleerd.
Inboedel zoals wasmachine, droger, hang-/ legkast en
overig meubilair kan overgenomen worden.
De keuken is voorzien van koelkast met gaskookplaat en
een combimagnetron. De keuken is volledig ingericht.
Ruime tuin. In de tuin staat een kunststof schuur/
buitenberging van ruim 2*3 meter.

Contact en bezichtigingafspraak:
A. Koek
06-46487657 of 038-3319203
H. van Vuuren
06-23867592 of 06-30065969
e-mail: secretariaat.kvm@hetnet.nl
www.bungalowpark-kvm.info

Rietweg 84
8219PV Lelystad

Te koop aangeboden
Recreatiebungalow nr. A 024
Vraagprijs:
€ 37.500,-

Alle recreatiebungalows zijn van steen, hebben een vloeroppervlakte van
49 m2, hebben dezelfde vorm en hebben TV aansluiting.
Gas licht en water gaan via een meter.
Compleet ingerichte bungalow
- grote ruime geïsoleerde woonkamer
- keuken met nieuwe koelkast (2017) en magnetron (2016)
- badkamer met douche
- 2 slaapkamers
- boven de slaapkamers is een vliering aanwezig (extra
opbergruimte)
- 1 dichte patio (extra opbergruimte)
- laminaat vloer (2015)
- de bungalow is voorzien van hard houten kozijnen met
dubbel glas
- dakdelen, punten en boeidelen uitgevoerd in trespa
(vervangen in 2018)
- buitenkant geschilderd (2018-2019)
- eigen parkeerplaats
- voorzien van gas (propaan), water, elektra en riolering
- inboedel is inbegrepen (o.a. nieuwe 2,5 zitbank (extra
slaapplek), nieuwe dressoirkast (zeer veel opbergruimte en
(2-persoonsbed 2015))
Tuin:
- een grote op het zuiden gerichte tuin met zonnig terras
(2016) aan de achterkant met nieuw geplante coniferen
(2016) om de tuin af te schermen
- aangebouwde veranda (met verwijderbaar truckers zeil) is
in 2017 speciaal op maat gemaakt en geplaatst
- zeer gunstige ligging (vlakbij parkeerterrein, kantine en de
speeltuin)
- grote ketterbox (dubbele deuren)
- nieuwe grasmaaier + trimmer (2018)
De recreatiebungalow is geheel compleet ingericht,
dus instap-klaar! En per direct beschikbaar.

Contact en bezichtigingafspraak:
A. Koek
06-46487657 of 038-3319203
H. van Vuuren
06-23867592 of 06-30065969
e-mail: secretariaat.kvm@hetnet.nl
www.bungalowpark-kvm.info

Rietweg 84
8219PV Lelystad

Te koop aangeboden
Recreatiebungalow nr. A 031
Vraagprijs:
€ 39.500,-

Alle recreatiebungalows zijn van steen, hebben een vloeroppervlakte van
49 m2, hebben dezelfde vorm en hebben TV aansluiting.
Gas licht en water gaan via een meter.
Recent compleet gerenoveerd, instapklaar en zeer zuinig
huis! Renovatie: 1) Compleet huis voorzien van dikke en
professionele issolatie: Alle muren, vloeren en dak. (muren
zijn tevens ook spouwmuren). 2) Compleet huis voorzien
van infrarood warmtepanelen. Scheelt heel veel geld per
jaar! (gas kost veel op het park en energie weinig).
Heerlijke warmte in huis, ook met de extreem koude
dagen. 3) Alle ramen nieuw: HR++ dubbelglas met nog
vele jaren garantie 4) Binnen en buiten compleet opnieuw
geverfd. Buiten: Hoge kwaliteit Sigma verf 5) Nieuwe PVC
vloer met anti slip, ook in de badkamer. 6) Nieuwe geiser
met garantie 7) Nieuwe badkamer met Jacuzzi
stoomcabine met bubbelbad, douche, regendouche en
verschillende massagefuncties! (incl. radio). 8) Ingebouwde
spotlichten met universele lichtstanden. Inclusief: * Nieuwe
koelkast en vriezer met garantie * Wasmachine! * Grote TV
en Cinema geluidsinstallatie * Alle meubels in het huis
(nieuw TV dressoir, Nieuwe dressoir kast, antieke
uitschuifbare eettafel dat veel geld waard is, originele Jan
de Bouvrie sofa met salontafel, bed, garderobekast etc.)
(excl. Ikea stoel en kinderkeukentje).
*Grote Tuin/Terraskast * Motor grasmaaier (nieuw gekocht
voor circa 800 euro) Tevens: - Wc met fonteintje. - 2 aparte
slaapkamers. Beiden voorzien van wastafels
wastafelmeubels. - Zolder voor opslagruimte (is ook een
extra slaapplek incl. elektriciteitsaansluiting voor een
nachtlamp) - Rookvrij en huisdiervrij huis Mooie locatie op
het park in het nette en ruim opgezette vak A, dichtbij de
parkeerplaats.

Contact en bezichtigingafspraak:
A. Koek
06-46487657 of 038-3319203
H. van Vuuren
06-23867592 of 06-30065969
e-mail: secretariaat.kvm@hetnet.nl
www.bungalowpark-kvm.info

Rietweg 84
8219PV Lelystad

Te koop aangeboden
Recreatiebungalow nr. A 033
Vraagprijs:
€ 30.000,-

Alle recreatiebungalows zijn van steen, hebben een vloeroppervlakte van
49 m2, hebben dezelfde vorm en hebben TV aansluiting.
Gas licht en water gaan via een meter.
Geen gegevens beschikbaar

Contact en bezichtigingafspraak:
A. Koek
06-46487657 of 038-3319203
H. van Vuuren
06-23867592 of 06-30065969
e-mail: secretariaat.kvm@hetnet.nl
www.bungalowpark-kvm.info

Rietweg 84
8219PV Lelystad

Te koop aangeboden
Recreatiebungalow nr. A 036
Vraagprijs:
€ 34.000,-

Alle recreatiebungalows zijn van steen, hebben een vloeroppervlakte van
49 m2, hebben dezelfde vorm en hebben TV aansluiting.
Gas licht en water gaan via een meter.
De bungalow ligt op een rustige en zonnige plek met een
vrij uitzicht.
HUISKAMER, is heerlijk zonnig en licht. Opp. 20m2.
Laminaatvloer in de huiskamer. Telefoonaansluiting
beschikbaar. TV (HD) via het park. Luxaflex.
KEUKEN, geheel vernieuwd in 2013, keuken, kooktoestel
geschikt voor propaan, afzuigkap.
TWEE SLAAPKAMERS 9m2, en 6 m2, vliering van 6m2,
vloerbedekking in beide slaapkamers.
BADKAMER, bestaat uit (regen)douche, wastafel, CVinstallatie (altijd onderhouden door Feenstra), en
wasmachineruimte. (totaal 4m2) . Aparte toiletruimte.
INBOEDEL In het huisje blijft in ieder geval achter :
Luxaflex, een (slaap)bank, 2,5-zits tevens te gebruiken als
logeerbed, tafel/stoelen/ boekenkast, in de 2e
slaapkamer/kledingkamer 2 nieuwe kledingkasten
(hoekkasten â€“ IKEA), in de keuken een koelkast die past
in de nis bij de keuken. Keterbox: Maaimachine blijft achter
alsmede stellingkasten.
STAAT VAN ONDERHOUD In najaar 2018 de buitenboel
geschilderd (Sikkens). Het dak in 2012 vernieuwd. CV in
onderhoud bij Feenstra. Dubbel glas rondom.
Verwarmingsgevelplaten in huiskamer en slaapkamer. Drie
jaar geleden buitenmuren geïmpregneerd tegen
opspattend vuil en regenwater. Er is rondom de bungalow
grasveld. Rondom liggen grindtegels (t.z.t. opnieuw
leggen)

Contact en bezichtigingafspraak:
A. Koek
06-46487657 of 038-3319203
H. van Vuuren
06-23867592 of 06-30065969
e-mail: secretariaat.kvm@hetnet.nl
www.bungalowpark-kvm.info

Rietweg 84
8219PV Lelystad

Te koop aangeboden
Recreatiebungalow nr. C 106
Vraagprijs:
€ 34.600,-

Alle recreatiebungalows zijn van steen, hebben een vloeroppervlakte van
49 m2, hebben dezelfde vorm en hebben TV aansluiting.
Gas licht en water gaan via een meter.
Het huisje C106 heeft een oppervlak van 49 m2.
Entree (patio) met vaste kasten en wasmachine.
Woonkamer (20 m2) met open keuken.
Gangetje leidend naar de badkamer (toilet en douche) en
tweede entree (patio).
Grote inloopkast en ruime lichte slaapkamer (11 m2 ) met
daarboven een vliering via een vlizotrap.
Het huisje heeft achter een op het zuiden gerichte zonnig
terras (30 m2 ) met aansluitend een met coniferen en
struiken volledig afgeschermde tuin met grasveld (160 m2 )
en een afsluitbare Keterbox voor fietsen en tuinmateriaal.
Het huisje is voorzien van gas, water, elektra en riolering
en is aangesloten op het centrale antennesysteem.

Contact en bezichtigingafspraak:
A. Koek
06-46487657 of 038-3319203
H. van Vuuren
06-30065969 of 036-8411535
e-mail: secretariaat.kvm@hetnet.nl
www.bungalowpark-kvm.info

Rietweg 84
8219PV Lelystad

Te koop aangeboden
Recreatiebungalow nr. C 108
Vraagprijs:
€ 39.500,-

Alle recreatiebungalows zijn van steen, hebben een vloeroppervlakte van
49 m2, hebben dezelfde vorm en hebben TV aansluiting.
Gas licht en water gaan via een meter.
Deze recreatiebungalow ligt op de achterkant op het
zuiden en er is een zonnescherm aanwezig met een mooie
onderhouds vriendelijke tuin, waardoor je met het mooie
weer lekker de achter deur open kan doen om op het
terras kunt zitten.
In 2014 is er een nieuwe badkamer gecreëerd. Met een
nieuwe zuinige CV ketel en overal nieuwe leidingen.
Een slaapkamer met een bijkamer waar ook nog geslapen
kan worden, met als afscheiding een grote kledingkast.
Overal dubbel glas.
In de keuken een koelkast en magnetron die erin blijft.
Verder zijn de gordijnen en aantal woonraad in overleg
over te nemen.

Contact en bezichtigingafspraak:
A. Koek
06-46487657 of 038-3319203
H. van Vuuren
06-23867592 of 06-30065969
e-mail: secretariaat.kvm@hetnet.nl
www.bungalowpark-kvm.info

Rietweg 84
8219PV Lelystad

Te koop aangeboden
Recreatiebungalow nr. C 109
Vraagprijs:
€ 35.000,-

Alle recreatiebungalows zijn van steen, hebben een vloeroppervlakte van
49 m2, hebben dezelfde vorm en hebben TV aansluiting.
Gas licht en water gaan via een meter.
Het huisje is voorzien van een nieuw dak in 2016 en een
nieuwe c.v. in 2017.
Het geheel is incluis de inboedel. Tuin op het zuiden,
terras met tuinbank.
Tevens Keter opberghuisje aanwezig.

Contact en bezichtigingafspraak:
A. Koek
06-46487657 of 038-3319203
H. van Vuuren
06-23867592 of 06-30065969
e-mail: secretariaat.kvm@hetnet.nl
www.bungalowpark-kvm.info

Rietweg 84
8219PV Lelystad

Te koop aangeboden
Recreatiebungalow nr. C 131
Vraagprijs:
€ 21.600,-

Alle recreatiebungalows zijn van steen, hebben een vloeroppervlakte van
49 m2, hebben dezelfde vorm en hebben TV aansluiting.
Gas licht en water gaan via een meter.
De bungalow:
- Grote huiskamer met veel licht.
- 2 slaapkamers
- Badkamer (douche en wc)
- Keuken
- 1 patio als entree en 1 patio als schuur
- Zoldertje boven de slaapkamers
- Groot voor tuin
- Eigen pad naar het hoofdpad
Wat zit er bij de verkoop:
- Tv, dvd-speler en radio
- 2 Banken
- Eettafel met stoelen
- Stapelbed, eenpersoonsbed en een tweepersoonsbed
- 5 kasten
- Voor de keuken is ook van alles aanwezig
- Tuinstoelen en tafels
- Grasmaaier en ander gereedschap
De bungalow ligt centraal in het park. Maar toch meer
privacy dan de meeste bungalows.
Wat hebben wij van de vraag prijs afgehaald:
Kosten nieuw kachel (400 euro) er zijn ook goedkopere. En
als u de kachel wel aan krijgt heeft u 400 euro bespaard.
Mocht de vraagprijs te hoog zijn horen wij graag uw bod.

Contact en bezichtigingafspraak:
A. Koek
06-46487657 of 038-3319203
H. van Vuuren
06-23867592 of 06-30065969
e-mail: secretariaat.kvm@hetnet.nl
www.bungalowpark-kvm.info

Rietweg 84
8219PV Lelystad

Te koop aangeboden
Recreatiebungalow nr. D 198
Vraagprijs:
€ 28.600-

Alle recreatiebungalows zijn van steen, hebben een vloeroppervlakte van
49 m2, hebben dezelfde vorm en hebben TV aansluiting.
Gas licht en water gaan via een meter.
Voorzien van hardhouten kozijnen en dubbel glas. In
uitstekende staat van onderhoud, u kunt er direct gebruik
van maken en genieten. De recreatiebungalow heeft
hardhouten deuren, een grote woonkamer met een
openkeuken met inbouw koelkast/oven. Verder een grote
badkamer met douchecabine, toilet, grote wastafel, 2
slaapkamers (2-pers./ 1 pers. met inbouw hang en
legkasten) een grote berg/slaapzolder met trap en inbouw
berging met 2-deurskast en een elektrische
grasmaaimachine. Rondom de recreatiebungalow bevind
zich een prachtige zonnige tuin met een groot (grindtegels)
terras met tuinset en zitbank. De recreatiebungalow is incl.
nieuwe Barbas gaskachel met garantie, nieuwe Bosch
geiser met garantie, nieuwe Bosch inbouw koel/vrieskast
met garantie,2-pers. Ledikant 200x160 cm met
lattenbodem,Nieuwe overgordijnen, 3-zits lederen bank:
Montel, 2-zits bank, eiken eethoek met stoelen,
houten wandmeubel, halogeen spots.
Eventueel over te nemen:
Nieuwe Bosch wasmachine met garantie,
Nieuwe Ikea matrassen 2 x 200/80 cm,
Antieke bruinkoperen kroonluchter

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Contact en bezichtigingafspraak:
A. Koek
06-46487657 of 038-3319203
H. van Vuuren
06-23867592 of 06-30065969
e-mail: secretariaat.kvm@hetnet.nl
www.bungalowpark-kvm.info

