
VERKOCHT

REF. MLG17730

279.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer Appartement met 6m² terras te koop in Centro / Malagueta
Spanje »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29014

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

85m²
Plattegrond  

6m²
Terras

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.co.nl Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Gerenoveerd appartement met 3 slaapkamers op 5
minuten van het historische centrum van Malaga, te koop
in een rustige omgeving in de buurt van scholen.

Volledig gerenoveerd pand van 85 m² met vrij uitzicht, drie slaapkamers, twee
badkamers, een woonkamer, keuken en een mooi terras van 6 m². Alle slaapkamers
liggen aan de buitenzijde, inclusief de hoofdslaapkamer met een kleedkamer en een
eigen badkamer.

De elektrische en sanitaire systemen zijn volledig gerenoveerd. Evenzo wordt de
keuken volledig gemeubileerd geleverd en uitgerust met de volgende apparatuur:
koelkast, afzuigkap, kookplaat, oven, wasmachine en vaatwasser. Het aanrecht is van
Silestone en eindigt in een mooie ontbijtbar.

De afwerkingen zijn uitstekend, met Limalit-ramen (thermische en akoestische
isolatoren) laminaatvloeren in een lichte kleur en pre-installatie van airconditioning
in de woonkamer en slaapkamers.

Deze woning met twee aspecten heeft zowel het noorden als het oosten en ligt op
slechts vijf minuten lopen van het historische centrum, in een rustige omgeving met
weinig autoverkeer. Het gebouw heeft toegang voor gehandicapten.

lucasfox.co.nl/go/mlg17730

Terras, Lift, Houten vloeren,
Volledig uitgeruste keuken, Gerenoveerd,
Dichtbij openbaarvervoer
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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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