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OMSCHRIJVING

Ruime keuze uit appartementen met 1 tot 3 slaapkamers
te huur in een karakteristiek 19e-eeuws gebouw in
Chamberí, Madrid.

Binnen een emblematisch gebouw dat dateert uit de 19e eeuw, vinden we dit
voortreffelijke appartementencomplex in de Calle Sagasta. De ontwikkeling bestaat
uit 22 appartementen in totaal variërend van 1 tot 3 slaapkamers en 57m² tot 230m²,
woningen die voldoen aan de behoeften van verschillende klanten. Elk appartement
is uniek met een eigen persoonlijkheid en karakter waardoor klanten hun favoriete
stijl kunnen kiezen.

Hoewel de elegante façade verwijst naar het modernistische karakter, is het de hal
die ons naar het hart van de Parijse 'art nouveau' voert; de gang en de trap versierd
met geschilderd pleisterwerk, zowel elegant als mooi. Elk appartement heeft
modernistische accenten en bestaat uit een grote woonkamer, keuken, slaapkamers
en badkamers. De appartementen zijn zorgvuldig ingericht; verschillende meubels en
textiel maken elke woning uniek. Op de eerste tot en met de 4e verdieping zijn er 5
verschillende soorten appartementen, terwijl de zolderwoningen zich op de 6e
verdieping bevinden.

De appartementen bevinden zich in een gebied van echt architectonisch belang in
Madrid met zijn buitengewone overvloed aan modernistische en neogotische
gebouwen. De accommodaties zijn gunstig gelegen tussen de metrostations Tribunal,
Alonso Martinez en Bilbao.

Diensten, functies en faciliteiten inbegrepen in de prijs

Gepersonaliseerd in- en uitchecken
huisbewaarder
WIFI internetverbinding
Airconditioning en verwarming
Gebruik van het fitnesscentrum van het gebouw
1 uur schoonmaakservice per week
Tot 250 euro aan elektriciteit, water en gas

Andere diensten die indien nodig kunnen worden gecontracteerd

Airport pick-up service
Extra schoonmaakservice

lucasfox.co.nl/go/madr3110

Terras, Gym, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval,
Mozaïeke tegelvloeren,
Monumentale details, Marmeren vloeren,
Klassieke bouwstijl, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Modernistisch gebouw,
Verwarming, Verhuur licentie, Service lift,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Beveiliging, Balkon, Alarm, Airconditioning

Minimale huurperiode: 3 maanden.
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Dubbele set handdoeken en lakens
Volledig keukengerei
Volledige set van kleine elektrische apparaten
Gebouwd in topklasse elektrische apparaten
Persoonlijke trainer
Persoonlijke shopper
Welkom winkel
Stomerij
Fietsverhuur
Verhuur van Mercedes Benz

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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