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REF. BCNR17534

3.500 € Per maand Huis / Villa - Verhuurd
Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa met 20m² terras te huur in El Putxet, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  El Putxet »  08023

5
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4
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331m²
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Terras
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OMSCHRIJVING

Herenhuis met 5 slaapkamers met terras en een eigen
tuin met barbecue en jacuzzi, te huur in de buurt van
General Mitre.

Dit lichte en ruime huis is te huur in El Putxet, Barcelona. Het werd gebouwd in 1985
met 4 verdiepingen plus een kelder, een mooie privétuin met barbecue en jacuzzi.

We hebben toegang tot het huis op de begane grond waar we een hal vinden die naar
verschillende kamers leidt: de privéparkeerplaats met capaciteit voor 2 auto's (een
grote en een kleine, of twee middelgrote), de wasruimte, de badkamer met douche en
scherm, en een kleine overloop die momenteel wordt gebruikt als een kantoor dat
naar de privétuin leidt. De tuin is zeer goed onderhouden en heeft bomen. Het is
verdeeld in 2 ruimtes: een is betegeld met de barbecue en de eethoek in de
openlucht, en een tweede gedeelte waar de jacuzzi, de douche en de
kinderspeelplaats zich bevinden.

Terugkerend naar de overloop van de begane grond, vanaf hier hebben we toegang
tot de bovenste verdiepingen. De eerste verdieping biedt een ruime en lichte
woonkamer met ramen met uitzicht op de tuin, een gezellige open haard en een
ingebouwde boekenkast. Vervolgens is de keuken met uitzicht op de straat. De
keuken heeft een modern design en verkeert in een goede staat. Het omvat
standaardapparatuur zoals een oven, een magnetron en een gaskookplaat.

We vervolgen de trap naar de tweede verdieping, waar de slaapkamers zich bevinden:
de belangrijkste met zijn kleedkamer en badkamer, en 3 slaapkamers met
inbouwkasten. Deze slaapkamers delen een badkamer. Alle slaapkamers zijn ruim en
krijgen veel licht.

De derde en laatste verdieping heeft een grote polyvalente ruimte, die momenteel
wordt gebruikt als een spel-, muziek- en televisieruimte. Vanuit deze kamer kunt u
naar een klein terras of solarium gaan met een prachtig uitzicht op de omgeving en
de stad.

Ten slotte kunnen we vanaf de begane grond van het huis ook naar de kelder gaan,
die een grote ruimte biedt die nu wordt gebruikt als een fitnessruimte, en een
slaapkamer met een complete badkamer, inbouwkasten en een berging. Deze kamer
is momenteel de serviceslaapkamer.

lucasfox.co.nl/go/bcnr17534

Tuin, Terras, Jacuzzi, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Open haard,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Dichtbij openbaarvervoer, Chill out area,
Bijkeuken, Berging, Barbecue,
Airconditioning, 

Minimale huurperiode: 12 maanden.
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Het huis is in goede staat, en geniet van veel natuurlijk licht en uitzicht op de
binnentuin. De vloeren zijn allemaal van gelakt hout, behalve de keuken en
badkamers (steengoed vloeren), en het hele huis heeft verwarming op gas met
radiatoren met een individuele ketel. Bovendien, de woonkamer is voorzien van
airconditioning en de laatste verdieping heeft een warmtepomp voor warme en
koude lucht.

Neem contact met ons op voor een bezoek aan dit prachtige huis in El Putxet, een
heel bijzonder deel van Barcelona, omdat het het gevoel geeft buiten de stad te
wonen terwijl je heel dicht bij het centrum bent, in een vredig, gezinsvriendelijk
gebied, dicht bij alle voorzieningen: scholen, supermarkten en General Mitre, een zeer
belangrijke ringweg. Een prima huis voor een groot gezin.
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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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