
REF. MAD25170

999.000 € Appartement - Te koop
Excellent 3 Slaapkamer Appartement te koop in Sol, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Sol »  28012

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

150m²
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

Gerenoveerd appartement met hoogwaardige afwerking
en zeer hoge plafonds, samen met een onafhankelijke
studio die momenteel wordt gebruikt als
vakantieappartement.

Uitstekend appartement met een exclusieve renovatie die vorig jaar werd voltooid en
plafonds van ongeveer 5 meter hoog, gelegen in een modern gebouw uit de jaren 40,
tussen Puerta del Sol en Plaza Jacinto Benavente.

De kwaliteit van dit luxe appartement is duidelijk vanaf de entree, en loopt door tot in
het kleinste detail. Bij binnenkomst biedt de hal toegang tot een kleine patio, die
door de glazen deuren doet denken aan een groot aquarium. Als we door een gang
lopen met een bakstenen muur, vinden we aan de achterkant de deur die toegang
geeft tot het huis en, aan de rechterkant, een kleine studio die momenteel wordt
gebruikt als vakantieappartement, met een grote huuropbrengst. Het gehele pand
heeft een toeristische verhuurvergunning, dus de winstgevendheid zou hoger zijn.

Het appartement bestaat uit een ruime dubbelhoge woonkamer en een Santos
keuken met Deckton werkblad en hoogwaardige apparatuur voor verantwoord
gebruik van energie, aangezien deze A +++ zijn beoordeeld.

In de dubbele hoogte van de woonkamer is een slaapkamer geplaatst met een
ensuite badkamer en ingebouwde kleerkasten, speciaal ontworpen om weinig visuele
ruimte in te nemen, maar met grote diepte.

De hoofdslaapkamer bevindt zich aan de achterkant van het huis en heeft een
geïntegreerde badkamer en, in de dubbele hoogte, een grote kleedkamer.

Dit fantastische pand wordt ook gemeubileerd verkocht en het gebouw heeft een
conciërgeservice.

Het is een ideale optie voor zowel investeerders als mensen die in een fantastisch
appartement in het hart van Madrid willen wonen en ook een extra investering willen
hebben.

lucasfox.co.nl/go/mad25170

Lift, Houten vloeren, Hoge plafonds,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Verhuur licentie, Speelplaats, Inloopkast,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, 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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