
VERKOCHT

REF. MAD14300

393.500 € Loft - Verkocht
Excellent Loft met 41m² terras te koop in Tetuán, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Tetuán »  28039
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73m²
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41m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Modern, open appartement met een groot terras te koop
in Tetuán, Madrid.

Dit appartement ligt in de wijk Tetuán van Madrid en is te koop als onderdeel van een
gloednieuwe ontwikkeling in het centrum van Madrid. Tetuán, de snelstgroeiende wijk
van Madrid, trekt jonge mensen en professionals aan vanwege de ligging naast het
financiële en zakelijke district van de stad en dicht bij de Paseo de la Castellana. Het
is de perfecte locatie voor diegenen die wonen en werken in de Spaanse hoofdstad.

De ontwikkeling bestaat uit hoogwaardige, moderne appartementen, elk met een
eigen berging en parkeerplaats in hetzelfde gebouw. Dit appartement van 73 m² heeft
een open indeling met een woonruimte, een open keuken, 1 slaapkamer en 1
badkamer. Met grote ramen en hoge plafonds, plus toegang tot een binnenplaats van
40 m², krijgt het appartement veel natuurlijke lichtinval. Het grote terras is perfect
om buiten te eten en optimaal van het klimaat te genieten.

Hoogwaardige fittingen en materialen zijn overal geselecteerd; het appartement
heeft vloerverwarming (warm en koud) en de keuken is uitgerust met high-end
apparatuur.

Een fantastische optie voor wie op zoek is naar een modern huis met een terras dat
zeer goed gelegen is in Madrid.

lucasfox.co.nl/go/mad14300

Terras, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Nieuwbouw, Inloopkast,
Inbouwkasten, Exterior,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Berging,
Balkon, 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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