
VERKOCHT

REF. BCN4623

2.200.000 € Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 12 Slaapkamer Appartement te koop in Sant Gervasi - Galvany,
Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sant Gervasi - Galvany »  08006
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2
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427m²
Plattegrond
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OMSCHRIJVING

Groot kantoor aan de Avenida Diagonal, een uitstekende
gelegenheid voor investeerders

Dit uitstekende pand te koop met uitzicht op Avenida Diagonal is gevestigd in een
klassiek gebouw uit 1940. Een elegante hal leidt naar het wat momenteel een kantoor
is verdeeld in 12 ruime kamers; de brede, heldere gangen kunnen ook gemakkelijk
worden gebruikt als extra werkruimtes. De grotere kantoren hebben ramen op de op
het zuiden gelegen gevel met een prachtig uitzicht op de Avenida Diagonal en een
overvloed aan natuurlijk licht, terwijl de overige kamers uitkijken op een lichte
binnenplaats waardoor het hele pand de hele dag verlicht is. 
Ideaal voor beleggers, het pand kan zijn gebruik als kantoor behouden of, alternatief,
het kan opnieuw worden ontworpen om vier afzonderlijke woningen te creëren. Een
ideale investeringsoptie vanwege de uitstekende locatie aan de Avenida Diagonal,
het pand ligt in een populaire zakelijke, commerciële en residentiële omgeving dicht
bij het openbaar vervoer. Het pand biedt uitstekende verhuurmogelijkheden, zowel
als kantoor als als appartementen, dankzij de locatie en de gewenste kenmerken. 
Een spannende en unieke investeringsmogelijkheid in Barcelona.

lucasfox.co.nl/go/bcn4623

Uitzicht op de bergen, Terras,
Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Verwarming, Uitzicht, Service lift,
Renovatie object, Open haard, Exterior,
Dubbel glas, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer, Beveiliging,
Alarm, 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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