
VERKOCHT

REF. BCN20591

380.000 € Appartement - Verkocht
2 Slaapkamer Appartement te koop in Eixample Rechts, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08009

2
Slaapkamers  

1
Badkamers  

60m²
Plattegrond  

2m²
Terras

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

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


OMSCHRIJVING

Uitstekend hoog en naar buiten gericht appartement met
2 slaapkamers te koop in Eixample Rechts, in een gebouw
volledig gerenoveerd in 2006 met een lift. Klaar om te
gaan wonen.

Fantastisch appartement, instapklaar, met een bebouwde oppervlakte van 60 m² op
een hoge verdieping van een statig gebouw uit het begin van de 20e eeuw, volledig
gerenoveerd in 2006 en met een lift.

Dit is een functioneel appartement, een paar jaar geleden volledig gerenoveerd en
opnieuw verdeeld om een comfortabel stadshuis te creëren.

Een hal leidt naar de eerste slaapkamer van gemiddelde grootte en met kasten. Als
we rechtdoor gaan, hebben we toegang tot de rest van het appartement, met uitzicht
op de straat en het noordwesten. Vervolgens bereiken we de keuken, open en perfect
uitgerust naast de woonkamer met een balkon met uitzicht op de straat. Naast de
woonkamer bevindt zich de hoofdslaapkamer met op maat gemaakte kasten. Een
badkamer, die rechtstreeks toegankelijk is vanuit de hoofdslaapkamer, voltooit de
indeling.

Alle kamers zijn voorzien van airconditioningkanalen en radiatoren op
gasverwarming.

Het gemak van allerlei diensten, openbaar vervoer en een breed scala aan
restaurants, cafés, winkels, sportscholen, enz. In de buurt, maakt het een ideale optie
voor individuen of koppels. Dankzij de kenmerken en de ligging naast Passeig de
Gràcia en Passeig de Sant Joan, in het hart van Eixample Right, zou het ook een goed
rendement bieden als het wordt verhuurd vanwege het tekort aan gerenoveerde
appartementen van deze grootte in de omgeving.

lucasfox.co.nl/go/bcn20591

Lift, Klassieke bouwstijl,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, 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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