
VERKOCHT

REF. MAD10014

950.000 € Appartement - Verkocht
3 Slaapkamer Appartement te koop in Palacio, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Palacio »  28005

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

167m²
Woonoppervlakte  

184m²
Perceeloppervlakte

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Spanje
Contact ons over deze woning

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


OMSCHRIJVING

Prachtig appartement te renoveren met 7 balkons op een
prachtig rustig plein naast het historische centrum van
Madrid.

Dit uitstekende, ruime appartement is gevestigd in een gebouw dat dateert uit 1859
en uitkijkt op een mooi, rustig openbaar plein naast het historische centrum van
Madrid. Het is een accommodatie in klassieke stijl met veel originele kenmerken en
een groot renovatiepotentieel.

De huidige lay-out biedt een hal met 2 badkamers en een keuken aan de linkerkant
en een woonkamer en 3 slaapkamers aan de rechterkant, allemaal met balkons met
uitzicht op het plein.

Het renovatieproject stelt voor de indeling te wijzigen om een inkomhal te creëren
met een slaapkamer met badkamer en een gastenbadkamer aan de linkerkant, een
open woonkamer, eetkamer en keuken aan de rechterkant, evenals 2 slaapkamers,
een met een en-suite badkamer.

Dit is een spannend project in een groot deel van de stad; ideaal voor gezinnen en
investeerders vanwege de schaarste aan woningen in deze zeer gewilde buurt.

lucasfox.co.nl/go/mad10014

Lift, Houten vloeren, Klassieke bouwstijl,
Parkeerplaats, Balkon, Exterior,
Volledig uitgeruste keuken
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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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