
VERHUURD

REF. BCNR11509

3.200 € Per maand Appartement - Verhuurd
Excellent 4 Slaapkamer appartement te huur in Eixample Links, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Links »  08008

4
Slaapkamers  

2
Badkamers  

176m²
Plattegrond  

3m²
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

Ruim, modern familiehuis met onberispelijk interieur,
volledig gemeubileerd te huur in Eixample Left, naast
Rambla Catalunya.

Dit moeiteloos elegante familiehuis is volledig gemeubileerd te huur in een gebouw
met een conciërgeservice in de wijk Eixample Left in de stad Barcelona. Dit is een
toplocatie naast de Rambla de Catalunya, met een groot aantal winkels, restaurants
en openbaar vervoer in de omgeving van het gebouw.

Bij het betreden van het appartement merken we meteen hoe vredig en licht het is,
met prachtige interieurs in Scandinavische stijl die onberispelijk zijn onderhouden en
een serene, luchtige en zeer eigentijdse sfeer creëren door het hele huis.
Hoogwaardige afwerkingen zoals dubbele beglazing en lichtgekleurde houten vloeren
zorgen voor comfort en gemak.

De inkomhal leidt ons naar de ruime, lichte woonkamer - eetkamer met een goed
balkon aan het ene uiteinde, met uitzicht op de grote binnenpatio en met een tafel
en stoelen waar u aan het eind van de dag kunt genieten van een ontbijt of een glas
wijn . Aan het andere uiteinde van deze woonruimte bevindt zich de moderne,
halfopen keuken.

Verderop vinden we een eerste slaapkamer, die momenteel in gebruik is als werk- en
speelkamer, en een kinderslaapkamer met bureau, bed en veel opbergruimte. Naast
de kinderslaapkamer is een badkamer met een wasmachine en een wasruimte.

Aan de andere kant van het appartement is er een tweepersoonsslaapkamer en de
hoofdslaapkamer; die beide aansluiten op een open ruimte die bijvoorbeeld gebruikt
kan worden als speelruimte voor de kinderen. Eindelijk vinden we een spectaculaire
badkamer met een dubbele douche.

Neem contact met ons op voor een bezoek aan dit prachtige moderne familiehuis in
Eixample Left.

lucasfox.co.nl/go/bcnr11509

Uitzicht op de bergen, Conciërge service,
Lift, Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Speelplaats,
Inloopkast, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Balkon, Alarm, Airconditioning, , 

Minimale huurperiode: 12 maanden.
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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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