
VERKOCHT
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1.150.000 € Appartement - Verkocht
3 Slaapkamer Appartement te koop in Justicia, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Justicia »  28004

3
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3
Badkamers  

205m²
Woonoppervlakte
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OMSCHRIJVING

Klassiek hoekappartement in Justicia. Volledig naar
buiten gericht, met 11 ramen aan de straat, zeer hoge
plafonds en in een klassiek gebouw.

Lucas Fox presenteert deze prachtige duplex in het hart van de Justicia-wijk. Het is
een gerenoveerd appartement in klassieke stijl, in een 19e-eeuws gebouw dat uniek
is in de omgeving, volledig gerenoveerd, met een statige ingang en trap. Het
appartement heeft zeven balkons met uitzicht op twee straten.

Bij binnenkomst van het huis, zien we dat licht alle kamers overstroomt. Op de
onderste verdieping vinden we een open ruimte, die elegant, zeer ruim en
multifunctioneel is, bestaande uit een zeer grote woonkamer met meerdere kamers
en een mooie open hal met hoge plafonds.

Een van de ontelbare voordelen van deze woning is dat de keuken open is en toch in
een eigen ruimte aan de andere kant van de woonkamer, waardoor deze zowel
comfortabel als functioneel is. Naast de hal en de keuken bevindt zich het toilet.

Voor extra gemak is er een slaapkamer met een badkamer op deze verdieping, die
privacy en onafhankelijkheid biedt aan gasten of familie. Volledig geïntegreerd in het
daggedeelte vinden we een wenteltrap die aansluit op de bovenste verdieping, waar
we een grote slaapkamer hebben met een badkamer, een kleedkamer en een
onafhankelijke ingang, en ook een andere kamer met meerdere toepassingen:
slaapkamer, kantoor, woonkamer, enz. Deze verdieping heeft ook twee
airconditioningseenheden.

De kenmerken van het pand maken het een unieke kans om in het centrum van
Madrid te wonen met totale rust en op twee afzonderlijke maar verbonden
verdiepingen. Bovendien is elk van hen een onafhankelijk geregistreerd eigendom.

lucasfox.co.nl/go/mad19938

Lift, Hoge plafonds, Houten vloeren,
Klassieke bouwstijl, Monumentale details,
Natuurlijke lichtinval, Balkon,
Diervriendelijk, Exterior, Gerenoveerd,
Inbouwkasten, Inloopkast, Verwarming,
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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