
VERKOCHT

REF. MAD4423

2.500.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa met 1,500m² Tuin te koop in Pozuelo, Madrid
Spanje »  Madrid »  Pozuelo »  28223

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

877m²
Plattegrond  

2.500m²
Perceeloppervlakte  

1.500m²
Tuin

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.co.nl Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
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OMSCHRIJVING

Prachtige, ruime villa gebouwd in een moderne stijl met
top materialen, omgeven door een prachtige tuin en een
groot zwembad. Gelegen in Somosaguas, Madrid.

Gelegen in Somosaguas, een van de beste woonwijken van Madrid, een favoriet bij
nationale en internationale politici, ondernemers en kunstenaars, vinden we deze
prachtige, eigentijdse villa van 877 m² te koop.

Het huis ligt op een perceel van 2.500 m² met een prachtige tuin en zwembad en
heeft 5 slaapkamers met 3 badkamers, een verzorgingsruimte met 2 slaapkamers en
een badkamer. Er is een woonkamer met een gezellige open haard en een grote
tweede woon- / eetkamer met toegang tot de tuin, een woonkeuken, een gastentoilet
en een familiekamer. De lay-out kan worden veranderd om aan de behoeften van de
koper te voldoen. Er is een achtergrondmuzieksysteem door het hele huis en ook
rook- en overstromingsdetectoren. Het pand is enkele jaren geleden volledig
gerenoveerd.

Met een prachtig open uitzicht op het omliggende groen, is het gemakkelijk om te
vergeten hoe dicht bij het bruisende stadscentrum is.

Deze woning is ideaal voor gezinnen die een modern design huis van hoge kwaliteit
willen hebben met een tuin en zwembad in de omgeving van Madrid, maar met een
zeer gemakkelijke toegang tot de stad. Het is een unieke kans om een prachtig huis
met faciliteiten en 24-uursbeveiliging te kopen in een van de beste woonwijken van
Madrid.

Er is een zeer grote vraag naar kwaliteitshuizen met een zwembad in de woonwijken
van Madrid voor nationale en internationale klanten, aangezien Somosaguas naast
internationale scholen is.

lucasfox.co.nl/go/mad4423

Zwembad, Tuin, Terras, Prive garage,
Conciërge service, Marmeren vloeren,
Houten vloeren, Parkeerplaats, Verwarming,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Bijkeuken, Beveiliging, Berging, Alarm,
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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