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OMSCHRIJVING

Exclusieve 620m² woning verdeeld over 2 verdiepingen
van een mooi Modernista-gebouw, met 6 slaapkamers, 6
badkamers en een façade met 9 grote ramen, die een
overvloed aan natuurlijk licht bieden aan de bibliotheek
en woonruimtes.
Dit unieke pand te koop is gelegen aan een van de meest prestigieuze
voetgangersstraten van de oude binnenstad, op de plek van een voormalig paleis.
De gevel van het pand dateert uit 1900 en werd in 1998 gerestaureerd. Het biedt een
prachtige toegang tot een van de meest unieke woningen van de stad.
Het pand heeft gewelfde plafonds en is prachtig gedecoreerd met zorgvuldig gekozen
afwerkingen waaronder deuren, deurgrepen, behang, tapijten, lampen enz. Afkomstig
uit andere landen zoals Frankrijk en het VK.
Op de begane grond brengt een voorname hal u naar een prachtige bibliotheek met
ongeveer 7 m hoge plafonds met houten balken, indirect licht en een warme
inrichting die ideaal is om te lezen. Er is ook een woon / eetkamer met 3
verschillende ruimtes, geschikt voor familie- of sociale bijeenkomsten.
Op dezelfde verdieping is er een praktische keuken, een machinekamer, een
garderobe, een gastentoilet, een romantische tweepersoonsslaapkamer met een
sierhoofdbord, een extra kamer die momenteel wordt gebruikt als kantoor, een
kleedkamer en een badkamer met een dubbele wastafel.
Aan het einde van de verdieping vindt u een mooie houten trap die u naar de
bovenste verdieping leidt. Achter de trap is er een dienst slaapkamer en badkamer.
De eerste verdieping biedt een hal die het nachtgedeelte van het kantoor scheidt. De
master ensuite slaapkamer meet ongeveer 60m² en beschikt over voortreffelijke
materialen die worden gebruikt om een intieme ruimte te creëren met een
indrukwekkende kleedkamer.
Op deze verdieping vindt u ook nog 2 dubbele slaapkamers met badkamer en een
kantoor met een eigen ingang en een toilet.
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Prive garage, Lift, Hoge plafonds,
Houten vloeren, Marmeren vloeren,
Natuurlijke lichtinval,
Modernistisch gebouw, Parkeerplaats, , ,
Airconditioning, Balkon, Bijkeuken,
Dichtbij openbaarvervoer, Dienstingang,
Exterior, Gerenoveerd, Inloopkast,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken
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De gewelfde plafonds, behang, lampen, schilderijen en fantastische kunstwerken van
het pand vervoeren u naar de elegantie en de verfijnde smaak van voorbije eeuwen
met alle voorzieningen van het moderne leven.
In het aangrenzende gebouw is er een onafhankelijke garage van 125 m² met een
capaciteit voor 3 auto's, een wijnkelder en een berging (prijs op aanvraag).
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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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