
VERKOCHT

REF. ALI18419

1.090.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer Huis / Villa met 50m² terras te koop in Cabo de las Huertas
Spanje »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03540

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

434m²
Plattegrond  

500m²
Perceeloppervlakte  

50m²
Terras

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.co.nl Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Elegant vrijstaand huis met 4 slaapkamers gelegen in de
meest rustige omgeving van Cabo de las Huertas.

Dit prachtige huis is gelegen in een van de rustigste gebieden van Cabo de las
Huertas, aan het strand van San Juan, uitgerust met de beste functies.

Het huis heeft ruime, lichte en elegante kamers, en onderscheidt zich door zijn
hoogwaardige afwerking en de veelzijdigheid die het biedt, doordat het de kamers
kan openen dankzij de panelen die zijn geïnstalleerd in de keuken, de woonkamer en
de slaapkamer.

Op de begane grond vinden we een hal, de woonkamer, een zeer gezellige ruimte met
pre-installatie voor een gashaard. Het heeft ook toegang tot een terras / veranda,
die op zijn beurt leidt naar de tuin met een sproeier en druppelbevloeiing en een
zoutwaterzwembad.

Naast de woonkamer bevindt zich de designkeuken van Santos met hoogwaardige
merkapparaten van Neff en een werkblad van Dekton. De glazen schuifluiken met
metalen details maken het mogelijk om de keuken naar de woonkamer te openen of
deze als een onafhankelijke ruimte te behouden. Een badkamer completeert dit
niveau van het huis.

We gaan naar de eerste verdieping met een lift, die alle niveaus van het huis met
elkaar verbindt. Hier vinden we 3 slaapkamers, 3 badkamers en een terras / solarium.
Op de tweede verdieping vinden we de laatste slaapkamer / kantoor en nog een
terras.

Ten slotte is er in de kelder een grote privégarage, 3 opslagruimten en een
machinekamer.

Het is ook vermeldenswaard dat de badkamers van het merk Inbani zijn met micro-
cementafwerkingen, en het huis heeft overal vloerverwarming met zonecontroller en
airconditioning met warmtepomp met Airzone-zonesysteem.

Neem contact met ons op om dit prachtige familiehuis in het exclusieve gebied van
Cabo de las Huertas te bezoeken.

lucasfox.co.nl/go/ali18419

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Prive garage, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Hoge plafonds, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Open haard, Nieuwbouw,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Domotica systeem,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Berging, Balkon, Alarm,
Airconditioning
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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