
VERHUURD

REF. BCNR5470

3.200 € Per maand Appartement - Verhuurd
4 Slaapkamer Appartement te huur in Eixample Rechts, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08037

4
Slaapkamers  

2
Badkamers  

220m²
Plattegrond
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OMSCHRIJVING

Verfijnd, ruim appartement met 4 slaapkamers, 2
badkamers met meerdere balkons en een zeer stijlvolle
renovatie, gelegen tussen de wijken Gracia en Eixample
Rechts in de stad Barcelona.

Dit prachtige gerenoveerde appartement heeft een bebouwde oppervlakte van 220
m² en wordt gepresenteerd in uitstekende staat. Het is een ruime accommodatie op
het zuiden met verschillende balkons, die in elke kamer direct daglicht binnenlaten.
Het heeft een gunstige ligging dicht bij het openbaar vervoer, scholen, restaurants,
Diagonal en Passeig Sant Juan, waardoor het ideaal is voor gezinnen.

We vinden dit appartement op de derde verdieping (vierde in termen van echte
hoogte) op de hoek van een statig gebouw dat volledig is gerenoveerd met een
uitstekend ontwerp en materialen en een lift heeft.

Bij het betreden van het pand neemt een aangename hal ons mee naar de
indrukwekkende 60 m² grote woonkamer met een vloer tot plafond en kamerbreed
boekenrek. De fantastische professionele roestvrijstalen keuken met Italiaanse
meubels en kranen meet 40 m² en er zijn in totaal 4 slaapkamers. De
hoofdslaapkamer heeft een eigen badkamer en een zeer elegante kleedkamer en de
andere 3 tweepersoonskamers hebben toegang tot een gedeelde badkamer. Een van
de badkamers is voorzien van een designdouche en de andere heeft een ligbad.

De renovatie van het pand is ontworpen door een bekende architect met een
afwerking van maximale kwaliteit, zoals de glanzende, actuele houten vloeren en
speciale kenmerken zoals de 3 meter hoge plafonds in de woonkamer met gewelf, het
zichtbare metselwerk en schuifdeuren om te verdelen of open te maken spaties naar
behoefte. Het profiteert van airconditioning en verwarming met radiatoren en is
beschikbaar om te huren gestoffeerd, maar uitgerust met apparatuur. De woning zal
vers geschilderd worden gepresenteerd.

Een zeer stijlvol appartement met 4 slaapkamers op een uitstekende locatie.

lucasfox.co.nl/go/bcnr5470

Lift, Natuurlijke lichtinval,
Klassieke bouwstijl, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Inloopkast, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, 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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