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OMSCHRIJVING

Prachtig huis met een tuin en zwembad te huur in Sarrià,
Barcelona

In het Sarrià-gebied, zeer dicht bij het Peu de Funicular FCG-station en de Benjamin
Franklin International School, vinden we dit moderne, vrijstaande huis met 5
slaapkamers te huur. Het pand, dat is ongemeubileerd, heeft ook 4 badkamers, een
toilet, service gebied, opslagruimte, tuin en zwembad. Het huis heeft een bebouwde
oppervlakte van 325m², verdeeld over 4 verdiepingen en ligt op een perceel van
1000m². Alle kamers kijken uit op de buitenkant en ontvangen veel natuurlijk licht en
genieten van een prachtig uitzicht.

Op de eerste verdieping is er een ruime woonkamer / eetkamer, een moderne
keuken en een gastentoilet. De woonkamer / eetkamer heeft directe toegang tot de
tuin. Het nachtgedeelte is verdeeld over de tweede en derde verdieping van het
pand; op de tweede verdieping vinden we suites met 2 slaapkamers en op de derde
verdieping 2 tweepersoonsslaapkamers, een badkamer en een terras. De begane
grond is een ideaal serviceterrein met nog een slaapkamer en badkamer, een ruime
ruimte die kan worden gebruikt als een speelruimte en een opslagruimte. Het huis
heeft een zwembad van 18m x 3m. Er is ruimte om te parkeren voor het huis. Het huis
heeft twee glasvezel WIFI-aansluitingen en olar-panelen worden in het najaar van
2018 geïnstalleerd om de kosten van elektriciteit te helpen verlagen. Deze woning
wordt zonder meubels verhuurd. De kosten voor onderhoud en zwembad zijn bij de
prijs inbegrepen.

Verder is er een grote parkeerplaats die comfortabel plaats biedt aan 2 auto's of zelfs
2 auto's en een derde slimme auto.

Dit is een ideale gezinswoning in een welvarende wijk van Barcelona, dichtbij een
internationale topschool en openbaar vervoer.

lucasfox.co.nl/go/bcnr3170

Zwembad, Tuin, Terras, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Verwarming, Uitzicht, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, Dienstingang,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken

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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