
VERKOCHT

REF. AND21794

380.000 € Appartement - Verkocht
3 Slaapkamer appartement te koop in Escaldes, Andorra
Andorra »  Escaldes »  AD700

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

100m²
Plattegrond

+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
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OMSCHRIJVING

3-slaapkamer appartement met een parkeerplaats en
berging, in het meest centrale deel van de parochie van
Escaldes-Engordany.

Appartement van 100 m² verdeeld over drie grote slaapkamers, allemaal aan de
buitenzijde, aangevuld met twee volledige badkamers.

De woning is gelegen in het centrum van de parochie van Escaldes-Engordany, op
slechts 50 meter van het commerciële centrum van Carlemany Avenue, in een
gebouw uit de jaren 90.

Het appartement is in zijn oorspronkelijke staat en klaar om te betrekken, hoewel
het mogelijk zou zijn om het interieur te moderniseren. Het ligt op het zuidoosten en
geniet daarom de hele dag van uren zonneschijn. Het appartement biedt grote
woonruimtes en een klassieke indeling met het daggedeelte aan de voorzijde en het
nachtgedeelte aan de achterzijde van het pand, waardoor de ruimte die elke kamer
biedt volledig wordt benut.

Bij het betreden van het appartement leidt een gang naar de twee goed
gedefinieerde gebieden die deel uitmaken van het pand.

Aan de rechterkant vinden we de dagruimte, bestaande uit een grote onafhankelijke
keuken die volledig is uitgerust en ingericht en een kleine binnenplaats heeft die
wordt gebruikt als bijkeuken. De woonkamer heeft grote ramen waardoor er
natuurlijk licht naar binnen valt, dankzij het zuidelijke aspect.

Aan de andere kant van het huis is het nachtgedeelte, toegankelijk via een lange
gang. Hier vinden we drie tweepersoonsslaapkamers, allemaal aan de buitenzijde en
aangevuld met twee volledige badkamers, een met een bad en een met een douche.

Een parkeerplaats en een berging in hetzelfde gebouw completeren het pand.

Een ideaal appartement om te genieten van maximaal comfort en alle omliggende
diensten.

lucasfox.co.nl/go/and21794

Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Inbouwkasten, Exterior, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Berging, 
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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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	3-slaapkamer appartement met een parkeerplaats en berging, in het meest centrale deel van de parochie van Escaldes-Engordany.

