
VERHUURD

REF. MADR9663

3.900 € Per maand Appartement - Verhuurd
Excellent 2 Slaapkamer Appartement te huur in Recoletos, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Salamanca »  Recoletos »  28001

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

150m²
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
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Uitstekende, volledig gerenoveerde woning met 2
slaapkamers op de bovenste verdieping van een gebouw
op een onovertroffen locatie in Recoletos.

Dit lichte appartement op de bovenste verdieping is onlangs gerenoveerd en heeft
uitzicht naar buiten toe. Het is een ideaal vredig, modern huis in het hart van de stad.
Deze accommodatie geniet een fantastische locatie aan de Calle Velazquez, een van
de beste straten van Recolectos, in de elegante wijk Salamanca, waar we high-end
restaurants, luxe boetieks in met bomen omzoomde lanen en het prachtige Retiro-
park vinden. Er zijn ook verschillende openbaarvervoerdiensten in de omgeving die
aansluiten op de rest van de stad.

We hebben toegang tot het pand via een open keuken met een erker naar de Calle de
Velázquez die de kamer vult met natuurlijk licht. In de woonkamer is er een
elektrische open haard en er is al een tv geïnstalleerd. De keuken heeft high-end
apparaten. Via een schuifdeur hebben we toegang tot het nachtgedeelte, bestaande
uit 2 slaapkamers. Een van de slaapkamers ligt aan de buitenzijde met een erker, een
eigen badkamer met een ligbad en wastafels voor 2 personen en een kleedruimte. De
tweede slaapkamer is ingericht met een ingebouwde kledingkast en een eigen
doucheruimte met wastafels voor 2 personen.

De woning heeft overal laminaatvloeren en er is centrale verwarming en
airconditioning. Wat meer is, de huurprijs is inclusief een parkeerplaats in de garage.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie over deze
fantastische woning in het hart van Madrid.

lucasfox.co.nl/go/madr9663

Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Open haard, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Dubbel glas, 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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