
VERHUURD

REF. BCNR16113

3.650 € Per maand Huis / Villa - Verhuurd
7 Slaapkamer Huis / Villa met 30m² terras te huur in Sant Cugat, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08173

7
Slaapkamers  

6
Badkamers  

430m²
Plattegrond  

200m²
Perceeloppervlakte  

30m²
Terras

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.co.nl Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Spanje
Contact ons over deze woning

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


OMSCHRIJVING

Fantastisch herenhuis met terras, zomer eethoek,
toegang tot een gemeenschappelijk zwembad en een
garage in Sant Cugat.

Dit fantastische herenhuis, gebouwd in 2001, wordt gepresenteerd in een zeer goede
staat met hoogwaardige afwerkingen en veel natuurlijk licht als het op het oosten
ligt. Het biedt een prachtig uitzicht op de stad en heeft toegang tot een
gemeenschappelijk zwembad.

Dit huis van 400 m² is te huur gestoffeerd en is verdeeld over 3 verdiepingen plus
een garagevloer. We komen binnen op de begane grond, waar we worden
verwelkomd door een goede inkomhal die leidt naar een ruime woonkamer van 60
m² die wordt overspoeld met natuurlijk licht dankzij grote ramen en een ingerichte
keuken van 20 m² die in perfecte staat verkeert. Beide kamers hebben directe
toegang tot een groot terras. Een gastentoilet, een slaapkamer met tweepersoonsbed
en een slaapkamer met een eigen badkamer en toegang tot de voortuin completeren
dit niveau.

Op de bovenverdieping bevindt zich een prachtige grote slaapkamer met een eigen
badkamer met bad en douche en een praktische kleedkamer met kledingkasten.

De benedenverdieping heeft 3 grote slaapkamers met toegang tot de tuin en een
polyvalente ruimte van 50 m² die perfect zou zijn voor een familiekamer of een
speelruimte. De garagevloer biedt een opslagruimte en heeft 2 parkeerplaatsen.

Ten slotte vinden we buiten een ruim terras dat toegankelijk is via de woonkamer of
keuken en heeft een zomer eethoek; de ideale plek voor bijeenkomsten met vrienden
of familie.

Het huis heeft prachtige houten vloeren, een interne lift voor uw comfort en
gemotoriseerde rolluiken in alle kamers. Daarnaast is het uitgerust met
airconditioning om uw comfort op elk moment van het jaar te garanderen en met
inbouwkasten om de beschikbare opslagruimte te maximaliseren.

Neem contact met ons op om dit prachtige herenhuis met gemeenschappelijk
zwembad in Sant Cugat te bezoeken.

Houd er rekening mee dat deze accommodatie ongemeubileerd wordt verhuurd. Het
komt niet met het meubilair dat op de foto's verschijnt.

lucasfox.co.nl/go/bcnr16113

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Uitzicht,
Inbouwkasten, Exterior,
Dichtbij openbaarvervoer, Bijkeuken,
Berging, Balkon, 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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