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1.400 € Per maand Appartement - Te huur
2 Slaapkamer Appartement te huur in Les Corts, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Les Corts »  08029

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

77m²
Plattegrond
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OMSCHRIJVING

Gerenoveerde duplexwoning op de begane grond in een
modern gebouw (2002) aan een rustige straat in Les Corts.

Pas gerenoveerd duplex-appartement in een rustige buurt van Les Corts, dicht bij
Avinguda Diagonal, in de stad Barcelona.

We hebben toegang tot deze duplex woning vanaf de straat en op de begane grond
vinden we een prachtige open leefruimte en een moderne keuken, gevolgd door een
badkamer. Deze verdieping heeft een oppervlakte van 48 m². De woning heeft een
patio van 4 m² die ideaal is voor het opslaan van fietsen of als een hulpprogramma
gebied bijvoorbeeld.

We bereiken de mezzanine verdieping van 29,6 m² via een indrukwekkende gebogen
trap en vinden een tweede badkamer en ruimte voor een tweepersoonsslaapkamer
en een eenpersoonskamer. De scheiding tussen de slaapkamers is nog niet gecreëerd
maar kan worden geïnstalleerd als de nieuwe huurder dit wenst. Het pand wordt
overspoeld met natuurlijk licht aangezien het op het zuiden ligt en grote ramen in de
gevel heeft.

Het pand verschijnt in de Nota Simple als pand, maar het is volledig gerenoveerd om
het in een woning om te bouwen en een inspecteur moet het bezoeken en het zijn
certificaat van inbezitneming geven.

lucasfox.co.nl/go/bcnr9121

Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, Dichtbij openbaarvervoer,
Airconditioning

Nu beschikbaar!
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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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