
VERKOCHT

REF. AND21634

420.000 € Huis / Villa - Verkocht
4 Slaapkamer Huis / Villa met 49m² terras te koop in Escaldes, Andorra
Andorra »  Escaldes »  AD700

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

180m²
Plattegrond  

49m²
Terras

+376 775 077 andorra@lucasfox.com lucasfox.co.nl Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Andorra
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:andorra@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Halfvrijstaand huis van 229 m², met 4 slaapkamers, te
koop in een woonwijk van Escaldes-Engordany.

Geschakelde villa met een oppervlakte van 229 m², verdeeld over 4 slaapkamers,
waarvan 3 dubbele en een enkele. Het huis bestaat uit 4 verdiepingen, met twee
voetgangers ingangen, van voren en van achteren, waar we ook een privégarage
vinden met ruimte voor een auto. Dit huis heeft een grote berging, ook ingeschakeld
als wasruimte, gelegen in een aangrenzende kamer op het lagere niveau van de
garage.

Het huis heeft dubbele beglazing in alle kamers om een hoge mate van thermische
isolatie te bieden. In de eetkamer vinden we een open haard. Het heeft ook een
dieselverwarmingssysteem met smeedijzeren radiatoren in elk van de kamers. Ten
slotte zijn de vloeren van het huis gemaakt van natuurlijk hout en in de natte ruimtes
hebben we keramische vloeren.

Deze villa heeft een groot renovatiepotentieel.

lucasfox.co.nl/go/and21634

Uitzicht op de bergen, Terras, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Renovatie object, Open haard,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Diervriendelijk, Berging

REF. AND21634

420.000 € Huis / Villa - Verkocht
4 Slaapkamer Huis / Villa met 49m² terras te koop in Escaldes, Andorra
Andorra »  Escaldes »  AD700

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

180m²
Plattegrond  

49m²
Terras

+376 775 077 andorra@lucasfox.com lucasfox.co.nl Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Andorra
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.co.nl/go/and21634
https://www.lucasfox.com
mailto:andorra@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


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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