
VERKOCHT

REF. BCN6133

1.100.000 € Huis / Villa - Verkocht
6 Slaapkamer Huis / Villa met 20m² terras te koop in El Putxet, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  El Putxet »  08023

6
Slaapkamers  

6
Badkamers  

242m²
Plattegrond  

20m²
Terras

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Rijtjeshuis met 6 slaapkamers met terrassen en 2
parkeerplaatsen, gelegen aan een zeer rustige straat in
de wijk Putxet, dicht bij het park met dezelfde naam.

Mooi rijtjeshuis met 6 slaapkamers met terrassen en 2 parkeerplaatsen gelegen aan
een rustige straat in de gewilde wijk Putxet van Barcelona, dicht bij Putxet Park en
internationale scholen.

De begane grond verwelkomt ons via de hal en leidt ons naar de woonkamer -
eetkamer met directe toegang tot een fantastisch 30 m² terras. Ook op deze
verdieping zijn de woonkeuken en een handig gastentoilet.

De eerste verdieping biedt accommodatie in 2 slaapkamers met een eigen badkamer,
waarvan er een een kleedkamer en directe toegang tot het terras heeft, terwijl de
tweede verdieping nog 3 andere slaapkamers biedt, waaronder de ene slaapkamer
met een eigen badkamer. Addtionally, is er een volledige badkamers.

De bovenste verdieping van het huis bevat een open loft van 40 m² met ruimte voor
een pooltafel en studeerkamer. De service slaapkamer, badkamer en bijkeuken
bevinden zich in de kelder met directe toegang tot de parkeerplaats, waar we de 2
parkeerplaatsen van deze accommodatie vinden.

De geregistreerde grootte van het onroerend goed is 297 m² plus 60 m² privé
buitenruimte, hoewel de plannen 240 m² plus 53 m² terrasruimte tonen. Deze woning
zou een ideaal familiehuis in Barcelona zijn.

lucasfox.co.nl/go/bcn6133

Terras, Houten vloeren, Parkeerplaats,
Verwarming, Renovatie object, Open haard,
Inbouwkasten, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Alarm
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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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