
VERHUURD

REF. MADR18928

2.750 € Per maand  Appartement - Verhuurd
Excellent 2 Slaapkamer Appartement met 15m² terras te huur in Lista, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Salamanca »  Lista »  28006
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2
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139m²
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15m²
Terras

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Spanje
Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Uitstekend gerenoveerd appartement met 2 slaapkamers,
met een terras, te huur in Lista, Salamanca. Parkeerplaats
inbegrepen in de prijs

Deze prachtige woning ligt in de buurt van Lista, Salamanca, aan een van de meest
emblematische straten in de omgeving. Het appartement is onlangs gerenoveerd en
klaar om in te trekken met afwerkingen en materialen van de hoogste kwaliteit.
Daarnaast beschikt de accommodatie over ruime kamers met hoge plafonds en veel
natuurlijk licht, plus een prachtig terras van 15 m². Inbegrepen in de prijs is een grote
parkeerplaats op een paar meter van het gebouw: een luxe in het centrum van
Madrid.

Aan de linkerkant van de ingang vinden we een fantastische volledig gerenoveerde
keuken, uitgerust met high-end apparatuur en een klein centraal eiland, naast een
wasruimte met wasmachine-droger en opslagruimte.

De woonkamer is ruim en profiteert van overvloedig daglicht gedurende de dag
dankzij het zuidelijke aspect. Deze kamer biedt toegang tot het aangename terras
van 15 m², een zonnige ruimte die ideaal is voor een tafel en stoelen.

Tussen de keuken en de woonkamer is er een gang die naar het slaapgedeelte leidt.
In dit deel van het appartement is er een gastentoilet met twee kasten die veel
bergruimte bieden en een tweepersoons slaapkamer met twee volledig gevoerde
kasten en een eigen badkamer met douche. De ruime slaapkamer met en-suite
badkamer en directe toegang tot het terras maakt de indeling compleet.

Het pand beschikt over houten vloeren, airconditioning en centrale verwarming.

Neem contact met ons op om dit prachtige gerenoveerde appartement in Lista te
bezoeken.

lucasfox.co.nl/go/madr18928

Terras, Conciërge service, Lift,
Hoge plafonds, Houten vloeren,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Airconditioning, Bijkeuken,
Dichtbij openbaarvervoer, Diervriendelijk,
Dubbel glas, Exterior, Gerenoveerd,
Inbouwkasten, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken
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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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