
VERHUURD

REF. BCNR9603

4.200 € 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  

2
Badkamers  

347m²
Plattegrond  

450m²
Perceeloppervlakte  

35m²
Terras  

300m²
Tuin
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OMSCHRIJVING

5-slaapkamer woning met uitstekende buitenruimte, te
huur in de buurt van internationale scholen in Sant Just
Desvern.

Uitzonderlijk vastgoed te huur in Sant Just Desvern, naast de Miranda international
school. Het pand onderscheidt zich door zijn royale woonruimtes, prachtig uitzicht en
totale rust.

Verdeeld over 2 verdiepingen, op de begane grond vinden we de ruime woonkamer
met een open haard en een verhoogd eetgedeelte. Dubbele openslaande deuren naar
het terras geven toegang tot de mooie tuin en het zwembad en vullen de ruimte met
natuurlijk licht. Een volledig uitgeruste keuken, ook met toegang tot het terras,
bevindt zich naast de woonkamer. Er zijn 2 duplexkamers op de begane grond,
momenteel wordt het lagere niveau van elk gebruikt als kantoorruimte en het
bovenste niveau als een slaapkamer. Een badkamer completeert de begane grond.

De overige slaapkamer bevindt zich op de eerste verdieping, deze grote slaapkamer
heeft een eigen badkamer en een eigen kleedkamer.

Het pand heeft een kelder met parkeergelegenheid voor maximaal 3 auto's, een
multifunctionele ruimte die ideaal is als een kelder of kantoor en een badkamer met
de mogelijkheid om een douche toe te voegen.

Opvallende kenmerken zijn onder meer marmeren vloeren in de woon-eetkamer en
natuurlijk parket in de slaapkamers. Er is verwarming en airconditioning voor het
hele jaar door comfort plus een gecentraliseerd stofzuigsysteem, perimeteralarm en
waterverzachter voor comfort en gemak.

Een ideaal familiehuis gezien de ligging dichtbij internationale scholen, ruime
woonruimtes en uitstekende buitenruimte.

lucasfox.co.nl/go/bcnr9603

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Jacuzzi, Prive garage, Gym,
Paardrij faciliteiten, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Zonnepanelen,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Thuis bioscoop, Speelplaats,
Open haard, Nieuwbouw, Inloopkast,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, Domotica systeem,
Diervriendelijk,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Centraal stofzuigsysteem,
Bijkeuken, Berging, Barbecue, 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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