
VERHUURD

REF. POZR21328

€2,150 Per maand  Appartement - Verhuurd
Excellent 3 Slaapkamer Appartement te huur in Aravaca, Madrid
Spanje »  Madrid »  Aravaca »  

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

170m²
Woonoppervlakte

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.co.nl Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Spanje
Contact ons over deze woning

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


OMSCHRIJVING

Prachtig luxe appartement met 3 slaapkamers in een
gewilde ontwikkeling met eersteklas gemeenschappelijke
voorzieningen, op een bevoorrechte locatie in Aravaca,
Madrid. Exclusief te huur bij Lucas Fox.

Lucas Fox presenteert met plezier een van de beste appartementen in deze zeer
gewilde ontwikkeling in Aravaca. De woning is gelegen in de directe nabijheid van
lokale winkels, toprestaurants zoals "La Canalla" en hoogwaardige internationale /
tweetalige scholen. De Hipercor Pozuelo en het treinstation "El Barrial" liggen op
slechts 5 minuten rijden.

De huidige eigenaren hebben het appartement in 2017 volledig gerenoveerd tot zeer
hoge normen, waarbij alle beschikbare woonruimte efficiënter is gebruikt en er geen
kosten zijn bespaard op materialen en apparaten. Wanneer we door de voordeur
stappen, krijgen we het gevoel een showappartement van een nieuwbouwproject te
bezoeken.

Via een elegante hal vinden we aan de linkerkant de grote open woon-eetkamer. De
aangrenzende keuken heeft een mooie bar met hoge stoelen, waardoor dit gebied
ideaal is voor het organiseren van diners.

Vanuit de eetkamer biedt het pand een prachtig uitzicht over de eersteklas
gemeenschappelijke ruimtes. De ontwikkeling heeft ruime tuinen, twee zwembaden,
een speeltuin voor kinderen, padel en squashbanen en een fitnessruimte.

Rechtsaf vanuit de hal vinden we de slaapvertrekken. Er zijn twee slaapkamers met
ingebouwde kasten die een complete badkamer delen met een bad. De
hoofdslaapkamer profiteert van een grote inloopkast en heeft een apart en-suite
toilet en badkamer.

Twee grote parkeerplaatsen en een berging zijn inbegrepen.

Kortom, een geweldige kans om een appartement van zeer hoge kwaliteit in perfecte
staat te huren, ideaal voor gezinnen.

lucasfox.co.nl/go/pozr21328

Zwembad, Conciërge service, Gym, Lift,
Houten vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Padeltennis baan,
Gemeenschappelijk terras,
Modernistisch gebouw, Parkeerplaats,
Vloerverwarming, Airconditioning, Berging,
Beveiliging, Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Diervriendelijk,
Dubbel glas, Exterior, Inbouwkasten,
Inloopkast, Speelplaats, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken

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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