
VERKOCHT
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Excellent 6 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Mirasierra, Madrid
Spanje »  Madrid »  Mirasierra »  28035

6
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7
Badkamers  
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OMSCHRIJVING

Ongelooflijk huis met 6 slaapkamers te koop met een
zwembad, een fitnessruimte, een parkeerplaats en een
prachtig uitzicht op het park Puerta de Hierro te koop in
Mirasierra aan de rand van Madrid.

Dit prachtige vrijstaande huis is omgeven door zijn eigen uitgestrekte tuinen; aan de
voorkant van het huis is een tuin met een vijver, aan de rechterkant is een moestuin
en aan de linkerkant is de ingang naar de grote parkeerplaats onder het pand. Achter
het huis vindt u de grote tuin met meerdere ruimtes om buiten te eten en barbecues,
evenals een zoutwaterzwembad van 10 x 5 m, een tennisbaan, een waterval en een
koivijver.

Het huis zelf is zeer indrukwekkend en is onlangs gerenoveerd, met behoud van
enkele klassieke elementen zoals hoge plafonds en marmeren vloeren.

U betreedt het huis vanaf een groot terras in een lichte gang, aan de linkerkant is
een gastentoilet en kasten. Naast dit is de grote eetkamer met externe glazen deuren
met uitzicht op de tuin. Ook aan de linkerkant van de hal is de bijkeuken, volledig
uitgeruste keuken met een eethoek en directe toegang tot de tuin en een bijkeuken.
Voor de ingang is een grote woonkamer met grote ramen en deuren die leiden naar
het terras en de tuin. Rechts van de hal is een kleinere woonkamer en een badkamer.

Boven bevindt u zich in een grote gang, verlicht door een dakraam. Aan de linkerkant
is een en-suite slaapkamer met ingebouwde kasten en veel natuurlijk licht. Naast de
deur is een grotere, even lichte slaapkamer met eigen badkamer. Aan de rechterkant
vindt u 2 vergelijkbare slaapkamers met eigen badkamer die uitkijken over de tuin,
een met een inloopkast. Aan het einde van de gang bevindt zich de enorme master
suite met een grote inloopkast en een dubbele badkamer.

Op de benedenverdieping is voldoende parkeergelegenheid voor veel auto's. Links
van de parkeerplaats zijn er enkele kleedkamers en de sportschool, terwijl er rechts
een dienstkamer, een machinekamer, een kelder en een speelkamer van 35 m² zijn,
compleet met een bar en een thuisbioscoop.

lucasfox.co.nl/go/mad9291

Zwembad, Verwarmd zwembad , Tuin,
Terras, Tennisbaan, Prive garage, Gym, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Thuis bioscoop, Speelplaats,
Inloopkast, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Dubbel glas, Diervriendelijk,
Dienstingang,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Beveiliging,
Berging, Barbecue, Alarm, Airconditioning
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Het huis is uitgerust met een hoog beveiligingssysteem, airconditioning, lift en
dubbele beglazing. Alle elektronica en pompen voor het zwembad enz. Zijn modern
en gebruiken daarom minimale energie. Er zijn veel grote ramen en glazen deuren
door het hele gebouw en daardoor profiteert het van een overvloed aan natuurlijk
licht.

Een spectaculair eigendom en een niet te missen, dit huis zou perfect zijn voor
gezinnen of internationale kopers die op zoek zijn naar ruimte, veiligheid en privacy
in Madrid.
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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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