
VERKOCHT

REF. ALI24471

850.000 € Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Playa San Juan, Alicante
Spanje »  Alicante »  Playa de San Juan »  03540

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

430m²
Plattegrond  

449m²
Perceeloppervlakte

+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

Luxe villa met 3 slaapkamers, een eigen garage Alicante
Golf en de mogelijkheid om nog 2 slaapkamers toe te
voegen.

Deze woning is ideaal voor kopers die op zoek zijn naar een comfortabele, moderne
woning in een veilige en aangename omgeving.

Het huis is verdeeld over drie verdiepingen. Op de begane grond is er een ruime
garage met een capaciteit van 6 voertuigen, een opslagruimte van 30 vierkante meter,
een badkamer, een bijkeuken, een fitnessruimte en een open ruimte voor nog twee
comfortabele slaapkamers.

Op de begane grond is er een hal, een glazen keuken en een badkamer. Er is ook een
ruime woonkamer met grote ramen en directe toegang tot het terras met chill-out
ruimte, barbecue en het zwembad.

Op de eerste verdieping hebben we drie slaapkamers met inbouwkasten: de
hoofdslaapkamer met en-suite badkamer, twee andere tweepersoonsslaapkamers
met grote inbouwkasten en een complete badkamer. Vanuit alle kamers is er een
prachtig uitzicht.

Aan de bovenkant van het huis is er een extra ruimte van 50 vierkante meter om het
woongedeelte indien nodig te vergroten. Het is toegankelijk via een lift die alle 4
verdiepingen met elkaar verbindt.

Daarnaast beschikt de woning over een beveiligingssysteem, versterkte deuren en
ramen en automatische rolluiken met anti-hefboomsysteem, Aerothermia systeem en
zonnepanelen voor warm water, allemaal ontworpen voor maximaal comfort en rust.

Buiten is er een tuin met 2 prachtige watervallen, een overdekt terras, een
barbecueplek en een zoutwaterzwembad.

Het huis is in 2019 gebouwd met behulp van de nieuwste energie- en
isolatietechnologieën en is zeer kostenefficiënt. De woning is met bijzondere zorg
ontworpen en de gekozen materialen zijn van uitstekende kwaliteit; een huis dat
wacht om een thuis te zijn.

Ideaal voor de meest veeleisende klanten. Bel ons voor een bezichtiging.

lucasfox.co.nl/go/ali24471

Tuin, Terras, Prive garage, Vloerverwarming,
Zonnepanelen, Nieuwbouw, Inbouwkasten,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Berging, 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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	Luxe villa met 3 slaapkamers, een eigen garage Alicante Golf en de mogelijkheid om nog 2 slaapkamers toe te voegen.

