
VERKOCHT

REF. MAD4270

2.800.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer Appartement te koop in Recoletos, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Salamanca »  Recoletos »  28004

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

361m²
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

Volledig gerenoveerd pand met 2 onafhankelijke
appartementen binnen, beide met een volledig uitgeruste
keuken en badkamers. De accommodatie is een ideale
keuze voor 2 kleine gezinnen of een gezin met een
onafhankelijk lid.

We vinden dit onlangs gerenoveerde 361m² appartement te koop op de tweede
verdieping van een gebouw uit de jaren 1920 dat volledig is gerestaureerd en
beschikt over de elegante originele gevel, een mooie gemeenschappelijke tuin en
uitzicht op de prachtige met bomen omzoomde straat beneden.

We vinden 2 ingangen van het pand, elk met een bijbehorende lift. De hoofdingang is
via de hal, die 1 badkamer en een kast heeft. Vanuit de hal vinden we toegang tot de
woonkamer en de eerste moderne keuken aan de rechterkant, met uitzicht op de
Calle Recoletos.

De woonkamer bevat een ruime open keuken, die samen een oppervlakte van
ongeveer 100 m² beslaat. Via een gang vinden we 3 slaapkamers en 3 badkamers. De
grootste slaapkamer heeft ook een inloopkast.

Op dit punt heeft dit appartement een deur die dit beschreven gebied en de rest van
het pand (indien nodig) kan verdelen, wat kan worden beschouwd als een
onafhankelijk huis. Achter deze scheidingsdeur vinden we een compleet moderne
open conceptruimte met de keuken en een woonkamer. Ook in dit tweede gebied
vinden we 2 slaapkamers en 2 badkamers. Dit gebied heeft een andere hoofdingang
naar het appartement met een eigen lift. Alle slaapkamers kijken uit op de
privépatio's en / of de Calle Recoletos.

Goede kans om een volledig gerenoveerd, modern appartement te kopen met de
optie om het in 2 huizen te verdelen, waarvan de kleinste ideaal zou zijn voor een
onafhankelijk familielid.

lucasfox.co.nl/go/mad4270

Tuin, Gym, Conciërge service,
Houten vloeren, Verwarming, Inloopkast,
Gerenoveerd, Exterior, Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer, Berging,
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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