
REF. GAV18916

585.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 4 Slaapkamer Huis / Villa met 180m² Tuin te koop in Viladecans,
Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Viladecans »  08840

4
Slaapkamers  

2
Badkamers  

249m²
Plattegrond  

309m²
Perceeloppervlakte  

52m²
Terras  

180m²
Tuin
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OMSCHRIJVING

Zeer helder pand, onlangs gerenoveerd met de beste
materialen en afwerkingen, gelegen in een van de beste
woongemeenschappen in Viladecans.

Dit prachtige huis is gelegen in een residentiële gemeenschap in Viladecans, is
onlangs gerenoveerd en wordt gepresenteerd in uitstekende staat.

Een trap leidt van de tuin naar de veranda. Terwijl we door de voordeur lopen, worden
we direct verwelkomd in de grote woonkamer met open haard en toegang tot een
patio. Rechts van de voordeur leidt een lange gang naar verschillende kamers. Eerst
aan de rechterkant vinden we een kleine kamer met een trap naar de
bovenverdieping en een boog die naar de keuken leidt. Vervolgens vinden we de
keuken, een complete badkamer en een eenpersoonskamer. Aan de linkerkant van de
gang zijn er twee slaapkamers, waarvan een met ingebouwde kasten.

Op de bovenste verdieping is er een hal met twee deuren: de deur aan de
rechterkant leidt naar de slaapkamer met ingebouwde kasten en toegang tot een
grote woonkamer met kitchenette en een badkamer met bad en douche; en de deur
aan de linkerkant komt uit op een groot terras met een prachtig uitzicht plus een
jacuzzi voor acht personen met tegenstroomapparatuur.

Buiten is er een barbecue en de entree veranda is ideaal om buiten te eten. Er is ook
een garage voor 2 auto's. 
Gezien de verdeling, zou het mogelijk zijn om het eigendom in twee huizen te
verdelen, omdat beide niveaus een woonkamer, keuken, badkamer en een of meer
slaapkamers hebben.

Daarnaast wordt het huis gepresenteerd met materialen en afwerkingen van de beste
kwaliteit. Het is bedekt met licht graniet en omgeven door een roze-beige stenen
muur, met steen uit Duitsland. Deuren zijn massief hout en vele soorten marmer,
steen en Venetiaans pleisterwerk zijn gecombineerd. De woonkamer op de begane
grond heeft elektrische jaloezieën, terwijl de bovenverdieping niet-verblindende
ruiten heeft, geluidwerende ramen in het schuifraam dat uitkomt op het terras en
schuifluiken van het Mallorcaanse type. De keukens zijn glaskeramiek en butaan en
het huis draait op diesel.

lucasfox.co.nl/go/gav18916

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Terras,
Jacuzzi, Natuurlijke lichtinval,
Marmeren vloeren, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Open haard, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Berging, Barbecue, Airconditioning
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Een ideaal huis voor grote gezinnen die op zoek zijn naar privacy. Neem contact met
ons op voor meer informatie.

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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