
REF. BCN15216

850.000 € Huis / Villa - Te koop
Nieuwbouw 4 Slaapkamer huis / villa met 55m² terras te koop in Sant Just,
Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sant Just Desvern »  08960

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

229m²
Plattegrond  

55m²
Terras

+34 935847029 santjust@lucasfox.es lucasfox.co.nl Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

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


OMSCHRIJVING

Modern 4-slaapkamer familiehuis in Scandinavische stijl
te koop in Sant Just, Barcelona.

Dit gloednieuwe twee onder een kap woning te koop is te vinden in een zeer gewilde
woonwijk van Sant Just.

Dit moderne huis in Scandinavische stijl biedt comfortabele en moderne
woonruimtes, evenals 4 slaapkamers, 4 badkamers, een studieruimte, een tuin en een
terras; allemaal georganiseerd over 3 verdiepingen.

Na het parkeren van de auto in de privégarage, betreden we het huis via een hal op
de begane grond. Deze hal leidt ons naar een bijkeuken, badkamer en de prachtige
open woonkeuken met toegang tot de eigen patiotuin.

De eerste verdieping is bewoond door de woonkamer met een balkon met uitzicht op
de tuin, een studieruimte, 2 slaapkamers en een badkamer. De bovenste verdieping
biedt een prachtige hoofdslaapkamer met een eigen badkamer en kleedkamer,
gevolgd door een tweede studiegebied of een vierde slaapkamer en een terras.

Het huis is bekroond met een A-certificaat voor energie-efficiëntie en profiteert van
gemotoriseerde blinds, vloerverwarming en airconditioning.

Perfect voor gezinnen die op zoek zijn naar een aantrekkelijk, nieuw huis in de buurt
van de internationale scholen in Sant Just. Leveringsdatum Q3 2019.

lucasfox.co.nl/go/bcn15216
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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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