
VERKOCHT

REF. ALI23667

230.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer Appartement te koop in Alicante ciudad, Alicante
Spanje »  Alicante »  Alicante ciudad »  03004

4
Slaapkamers  

2
Badkamers  

167m²
Plattegrond

+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

Centraal gelegen 4-kamerappartement met balkon,
gerenoveerd en gemeubileerd, te koop met mogelijkheid
tot het verwerven van een garageplaats.

Prachtig appartement van 167 m² met woon-eetkamer en toegang tot het balkon,
gelegen op de eerste verdieping van een zeer centraal gebouw, vlakbij de Centrale
Markt van Alicante. Het prachtige balkon is perfect om te ontspannen en te genieten
van het warme klimaat van Alicante.

Het heeft in totaal 4 slaapkamers, waarvan er één momenteel wordt gebruikt als
kleedkamer. Het biedt twee complete badkamers met een douche met porseleinen
tegels, glazen scheidingswanden en een douchevloer met stenen textuur.

De keuken is volledig uitgerust met wit gelamineerd schrijnwerk, zwart granieten
werkblad en toestellen zoals een oven, magnetron en een inductie kookplaat.
Daarnaast heeft het een wasruimte.

Het appartement is zeer ruim en is volledig gerenoveerd om een modern design,
lichte slaapkamers en hoogwaardige afwerking te bieden. Alle kamers zijn voorzien
van airconditioning en netverwarming, hoewel het PVC-buitenschrijnwerk met
Climalit-glas al zeer geschikt is voor thermische isolatie. Ten slotte heeft het
energiezuinige LED-verlichting in de gangen, keuken, badkamer en kleedkamer.

Ideaal voor een gezin als eerste woning of als tweede woning, dankzij de ideale
ligging, dichtbij allerlei diensten en transport.

Deze woning kan een toeristenvergunning verkrijgen, wat het een uitstekende
gelegenheid voor investeerders maakt. Er is de mogelijkheid om een parkeerplaats te
kopen tegen een zeer betaalbare meerprijs.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een bezichtiging.

lucasfox.co.nl/go/ali23667

Terras, Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Dubbel glas, Balkon,
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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