
VERKOCHT

REF. MRB21913

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa met 30m² terras te koop in Benahavís
Spanje »  Costa del Sol »  Benahavís landinwaarts »  Benahavís »  29679

5
Slaapkamers  

6
Badkamers  

596m²
Plattegrond  

1.413m²
Perceeloppervlakte  

30m²
Terras

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.co.nl Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Exclusieve villa met 5 slaapkamers op een toplocatie op
de eerste lijn van de golfbaan in Capanes (Benahavis), aan
de Costa del Sol.

Eigentijdse nieuwbouwvilla gelegen naast een beroemde golfbaan, aan de Costa del
Sol. Het project is ontworpen op een perceel van 1413,41 m² met een totale
bebouwde oppervlakte van 596 m², plus terrassen en portieken.

De villa zou geschikt zijn als een permanent familiehuis en een vakantiehuis met een
rustige omgeving, aangezien het aan een rustige doodlopende straat ligt. Wat meer
is, deze eigentijdse woning is gebouwd en uitgerust met hoogwaardige materialen en
heeft de perfecte lay-out om comfort en kwaliteit van leven te garanderen.

Mogelijke extra's

Kelder: het in het verkoopplan gemarkeerde gebied wordt ruw opgeleverd. Het
afgewerkte gebied zal dezelfde kwaliteiten hebben als de rest van het huis. De rest
van de kelder kan worden gemaakt op basis van de behoeften van kopers als een
extra.
Parkeerruimte is een mogelijk extra contract
Lift
Domotica volgens de behoeften van kopers
Thuisbioscoop
Inrichting van wijnkelders
Zwembad verwarming
Decoratie en inrichting van de villa

lucasfox.co.nl/go/mrb21913

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Houten vloeren, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Nieuwbouw,
Dubbel glas,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area
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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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