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+34 933 562 989
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OMSCHRIJVING

Zeer goed gelegen 6-kamer appartement met groot
potentieel voor renovatie, te koop in een spectaculair
statig gebouw in Eixample Right.
Prachtig 205m2 op plattegronden en 194 m² geregistreerd appartement te renoveren
met 6 slaapkamers en 3 badkamers. Deze woning biedt vele renovatie-opties en heeft
het potentieel om uw droomhuis te worden in een prachtig statig gebouw met een
lift en conciërgeservice.
Momenteel heeft het appartement een functionele verdeling met een hal. Een gang
leidt naar de slaapkamers en badkamers aan de linkerkant, en de keuken en dienst
slaapkamer aan de rechterkant. Aan het einde van de gang is er een ruime
woonkamer met grote ramen en de laatste slaapkamer.
Een uitstekende gelegenheid voor gezinnen die op zoek zijn naar rust op een
fantastische locatie in de stad, een woning met uitstekend potentieel op een
bevoorrechte locatie.
Neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezoek te regelen.
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lucasfox.co.nl/go/bcn21749
Conciërge service, Lift, Hoge plafonds,
Klassieke bouwstijl, Monumentale details,
Natuurlijke lichtinval,
Dichtbij openbaarvervoer, Dienstingang,
Exterior, Inbouwkasten, Renovatie object,
Verwarming
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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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