
VERKOCHT

REF. MAD16777

1.160.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer appartement te koop in Justicia, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Justicia »  28004

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

260m²
Plattegrond

+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

8-slaapkamer appartement, volledig te renoveren, te
koop in de prestigieuze wijk Justicia, centraal Madrid.

Dit appartement, met een oppervlakte van 260m², is gelegen in de prestigieuze wijk
van Justicia, een van de meest gewilde gebieden van Madrid op slechts een paar
minuten lopen van het stadscentrum. Er is een breed scala aan diensten binnen
handbereik en het gebied is goed verbonden met de rest van de stad met het
openbaar vervoer.

Het appartement vereist volledige renovatie, het heeft een groot potentieel en kan
worden aangepast aan de behoeften en smaken van de nieuwe eigenaar. Het is een
zeer helder pand dankzij de 2 balkons en een uitkijkpunt met uitzicht op de straat.

Volgens de akte heeft het appartement 8 slaapkamers, een keuken, toilet, bijkeuken,
evenals een berging in de kelder van het gebouw en een zolder op de vijfde
verdieping. Een tweede ingang aan de achterkant van de woningen geeft toegang tot
het oude servicegebied.

Een prachtige kans in een van de meest begeerde buurten van Madrid. Neem contact
met ons op voor meer informatie of om een bezichtiging te regelen.

lucasfox.co.nl/go/mad16777

Lift, Klassieke bouwstijl, Hoge plafonds,
Uitzicht, Renovatie object, Exterior,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Berging,
Balkon
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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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