
VERHUURD

REF. LFR802

4.250 € Per maand Huis / Villa - Verhuurd
Excellent 4 Slaapkamer Huis / Villa te huur in bellaterra, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Bellaterra »  08193

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

322m²
Plattegrond  

5.000m²
Perceeloppervlakte

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.co.nl Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:santcugat@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Gerenoveerd huis te huur met volledige privacy op een
groot perceel in Bellaterra, nabij de stad Barcelona.

Dit moderne, lichte huis is gelegen in de woonwijk Bellaterra, in de buurt van Sant
Cugat en op slechts 15 minuten van Barcelona. Wat dit huis echt uniek maakt, is de
ligging: 10.500m² grond met volledige privacy.

De eigenaren noemen deze woning 'Mil Palmeras' (duizend palmen), omdat ze
duizend palmbomen tussen de eiken-, dennen- en andere autoklantbomen hebben
geplant. Wanneer u door de grote dubbele poorten rijdt, leidt een lange, brede
oprijlaan u naar de parkeerplaats en het grote zwembad, dat zich direct voor het huis
bevindt.

Het huis zelf meet 322 m² verdeeld over 2 verdiepingen. Op de begane grond vinden
we de woon-eetkamer met een grote, originele open haard, de woonkeuken en de
master suite met een open badkamer en een hele muur van storgae. Op de
benedenverdieping vinden we nog 2 tweepersoonsslaapkamers met en-suite
badkamers, een kamer die kan worden gebruikt als studeer- of extra slaapkamer en
een extra badkamer met een jacuzzi. Er is ook een praktische wasruimte en een
wijnkelder / berging.

In de buurt van het huis is er ook een bijgebouw en een onlangs gerenoveerde
tennisbaan, terwijl er vlakbij een andere toegang tot het pand een conciërgewoning
is.

Het pand wordt ongemeubileerd verhuurd voor € 4.000 per maand of gemeubileerd
voor € 4.500. Tuin- en zwembadonderhoud kost € 350 extra per maand.

lucasfox.co.nl/go/lfr802

Zwembad, Tuin, Terras, Tennisbaan,
Natuurlijke lichtinval,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Inloopkast, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, Diervriendelijk, Chill out area,
Berging, 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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