
VERKOCHT

REF. MAD12314

1.995.000 € Appartement - Verkocht
5 Slaapkamer appartement met 12m² terras te koop in Almagro, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Chamberí »  Almagro »  28010

5
Slaapkamers  

3
Badkamers  

317m²
Plattegrond  

12m²
Terras

+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
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OMSCHRIJVING

Een groot klassiek te renoveren appartement voor
gezinnen, met verschillende zalen en een terras aan een
rustige straat.

Dit appartement is gebouwd in 1955 en heeft een bruikbare oppervlakte van ongeveer
320 m². Het is te koop op een uitstekende locatie in de wijk Almagro in Madrid. De
grote receptie, het terras en de grote slaapkamer kijken uit op de rustige straat van
Fernando el Santo. De andere slaapkamers en keuken komen uit op een goed
onderhouden patio.

Vanuit een van de woonkamers hebben we toegang tot het grote terras op het
zuiden, evenals de ruime eetkamer met plaats voor 12 gasten. De eetkamer heeft een
kleine keuken om te serveren. Het binnenste deel van het appartement ontvangt licht
via 2 grote patio's.

Vanuit de gang hebben we toegang tot 2 slaapkamers, 1 met een en-suite badkamer
en de andere met 2 kamers. Alle slaapkamers profiteren van airconditioning.
Daarnaast heeft het appartement nog een complete badkamer met bad en een extra
gastentoilet op de gang.

De ingerichte keuken is ruim en heeft een pantry, opdienruimte, bijkeuken met
droogrek en een aparte ingang. Er is ook een meidenkamer met badkamer.

Het appartement heeft eindeloze renovatiepotentieel en beschikt over aantrekkelijke
houten vloeren en gegoten plafonds. Alle kamers zijn ruim met hoge plafonds en
ontvangen veel natuurlijk licht. De accommodatie bevindt zich in een klassiek
gebouw met conciërgediensten en heeft een berging en een eigen parkeerplaats in
hetzelfde gebouw.

Dit zou een uitstekende woning voor gezinnen zijn, vanwege de verdeling en het
aantal slaapkamers, en het is ook geschikt voor mensen die behoefte hebben aan
een grote receptie met verschillende woonkamers en een aparte eetkamer.

lucasfox.co.nl/go/mad12314

Terras, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Parkeerplaats, Verwarming,
Service lift, Renovatie object, Open haard,
Inbouwkasten, Exterior, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer, Bijkeuken,
Airconditioning
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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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