
VERHUURD

REF. BCNR23855

€4,000 Per maand Huis / Villa - Verhuurd
Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa met 300m² Tuin te huur in Sant Just, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sant Just Desvern »  08960

5
Slaapkamers  

3
Badkamers  

347m²
Woonoppervlakte  

450m²
Perceeloppervlakte  

35m²
Terras  

300m²
Tuin
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OMSCHRIJVING

Fantastische villa met 5 slaapkamers en uitstekende
exterieur, met zwembad, te huur nabij internationale
scholen in Sant Just Desvern.

Spectaculaire villa gelegen in Sant Just Desvern, naast de Miranda International
School. Het huis valt op door de ruimtelijkheid van de kamers, het prachtige uitzicht
en de totale rust.

Het heeft 2 verdiepingen. De begane grond heeft een ruime woonkamer met open
haard en eetkamer. Deze ruimte komt uit op het terras, de tuin en het zwembad,
waardoor er veel natuurlijk licht binnenvalt. Naast de woon-eetkamer bevindt zich de
volledig uitgeruste keuken, ook met toegang tot het terras. Deze verdieping heeft ook
2 duplex slaapkamers, de onderste ruimte wordt gebruikt als kantoor en de bovenste
als slaapkamer. Er is ook een complete badkamer.

Op de eerste verdieping bevindt zich de hoofdslaapkamer met eigen badkamer en
kleedkamer.

De kelder biedt 3 parkeerplaatsen, een polyvalente ruimte ideaal als kelder of
kantoor en een complete badkamer.

Enkele extra kenmerken zijn marmeren vloeren in de woonkamer en natuurlijke
parketvloeren in de slaapkamers. Het heeft verwarming en airconditioning, een
centraal stofzuigsysteem, een perimeteralarm en een waterontharder.

Een ideaal huis voor een gezin gezien de nabijheid van internationale scholen, de
ruimte van de kamers en de uitstekende buitenkanten.

lucasfox.co.nl/go/bcnr23855

Uitzicht op de bergen, Terras, Tuin,
Zwembad, Prive garage, Hoge plafonds,
Houten vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, , Airconditioning, Alarm,
Balkon, Barbecue, Berging, Bijkeuken,
Dichtbij internationale scholen,
Diervriendelijk, Dubbel glas, Exterior,
Gerenoveerd, Inbouwkasten, Inloopkast,
Nieuwbouw, Open haard, Uitzicht,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken

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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