
VERKOCHT

REF. MAD3843

2.200.000 € Appartement - Verkocht
5 Slaapkamer Appartement met 20m² terras te koop in Moncloa / Argüelles,
Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Moncloa / Argüelles »  28008

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

438m²
Plattegrond  

20m²
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
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Ruim pand van 440 m² met 5 slaapkamers te koop
gelegen in de wijk Arguelles met een prachtig uitzicht op
het West Park.

Dit pand, gelegen aan een handige brede straat met veel lokale winkels, heeft ruime
kamers, veel licht, zoals gelegen op de 3e verdieping van een gebouw met een
conciërgeservice en een zeer elegante entree in de wijk Arguelles in Madrid.

De laatste renovatie werd in 2000 uitgevoerd, wat betekent dat het pand in perfecte
staat is en een klassieke stijl met open ruimtes en een groot potentieel behoudt in
geval van een renovatie. Een van de meest bijzondere kenmerken is de houten vloer,
met zeer elegante roze houten randen in de woon-, zit- en eetkamer.

De accommodatie bevindt zich op de derde verdieping en biedt directe toegang tot de
lift, aangezien er slechts één accommodatie per verdieping is en een H-plattegrond
heeft. We komen het appartement binnen via een zeer ruime hal die ons naar de
woonkamer aan de linkerkant leidt en een kleinere zithoek met een gezellige open
haard. Beide kamers hebben toegang tot het grote balkon met voldoende ruimte voor
het plaatsen van een tafel en een paar stoelen voor thee met uitzicht op het park.

In de woonkamer is er toegang tot de grote slaapkamer met inloopkast en een eigen
badkamer. Tegenover de woonkamer bevindt zich een luchtige eetkamer die het
vorige gedeelte verbindt met de rest van de kamers. Er is toegang tot een secundaire
hal waar we de resterende 4 slaapkamers vinden, een met een eigen badkamer en de
keuken met een aparte dienstingang en -gedeelte. Er zijn 2 parkeerplaatsen binnen
hetzelfde gebouw inbegrepen in de prijs.

Het perfecte huis voor verhuizingen of gezinnen met een druk sociaal leven.

lucasfox.co.nl/go/mad3843

Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Monumentale details,
Marmeren vloeren, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Parkeerplaats, Verwarming,
Uitzicht, Service lift, Open haard,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer, Bijkeuken,
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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