
VERHUURD

REF. MADR12803

3.300 € Per maand Appartement - Verhuurd
Nieuwbouw 3 Slaapkamer Appartement te huur in Hispanoamérica, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Chamartín »  Hispanoamérica »  28036

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

180m²
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
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OMSCHRIJVING

Gloednieuw 3 slaapkamer appartement met een terras,
parkeerplaats en berging gelegen in een complex met
tuinen, een zwembad en beveiliging.

Dit gloednieuwe appartement ligt in een complex met uitstekende
gemeenschappelijke tuinen, een zwembad in de zomer en 24-uursbeveiliging.

Bij binnenkomst worden we verwelkomd door een hal met een jaskast. Aan de
linkerkant is de volledig uitgeruste keuken met Siemens-apparatuur. Vanaf hier
hebben we toegang tot de wasruimte met een wasmachine en droger.

Aan de rechterkant van de hal is de ruime woonkamer, gescheiden door een glazen
schuifdeur. De woonkamer komt uit op een groot terras op het zuiden met uitzicht op
de gemeenschappelijke ruimtes en het zwembad.

Het slaapgedeelte bestaat uit 3 tweepersoonsslaapkamers met inbouwkasten,
waarvan één met een eigen badkamer. De accommodatie wordt compleet gemaakt
door 2 andere badkamers, waarvan er een is ontworpen voor gasten.

Het appartement is voorzien van airconditioning en centrale verwarming met
individuele meters en lage temperatuur vloerverwarming, beide met een
geothermische warmtepomp. Het heeft ook domotica met een touchscreen of
mobiele telefoon bediening en met verschillende functies (detectie van indringing,
rook, overstroming en zoneverwarming controle, onder andere). Bovendien zijn een
parkeerplaats en een berging bij de prijs inbegrepen.

Bel ons vandaag nog om een bezoek aan dit uitstekende nieuwe huis te regelen.

lucasfox.co.nl/go/madr12803

Zwembad, Tuin, Terras, Prive garage,
Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Hoge plafonds, Parkeerplaats,
Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Speelplaats, Nieuwbouw, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas, Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Beveiliging, Berging, Airconditioning, 

Minimale huurperiode: 12 maanden.
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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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