
VERHUURD

REF. POZR23271

2.200 € Per maand Appartement - Verhuurd
Nieuwbouw 3 Slaapkamer Appartement met 30m² terras te huur in Aravaca, Madrid
Spanje »  Madrid »  Aravaca »  28023

3
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2
Badkamers  

140m²
Plattegrond  

30m²
Terras

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

Gloednieuw appartement met 3 slaapkamers op de eerste
verdieping met een groot terras in een luxe, nieuwe gated
ontwikkeling met 24-uurs beveiliging en
gemeenschappelijke ruimtes, waaronder een zwembad en
aangelegde tuinen.

Lucas Fox is verheugd om een geweldige kans te bieden om een gloednieuw
appartement op de eerste verdieping met een groot terras te huren in een luxe
nieuwe gated ontwikkeling met 24-uurs beveiliging en gemeenschappelijke ruimtes,
waaronder een zwembad en aangelegde tuinen.

Deze nieuwbouwproject is gelegen in een zeer gewilde omgeving in Aravaca in de
nabijheid van lokale winkels en restaurants. Er is een grote Mercadona-supermarkt
naast de deur en er is een gemakkelijke toegang tot het centrum van Madrid via de
snelwegen A-6 en M-40.

Het gebied is erg populair bij gezinnen en expats vanwege het grote aantal
internationale scholen.

Het appartement op de eerste verdieping valt op door de geweldige indeling met 3
slaapkamers, een hoogwaardige volledig uitgeruste keuken en een fantastisch terras
van 30 m².

We betreden het appartement met de lift via een elegante hal die leidt naar de
keuken en een open woon-eetkamer die rechtstreeks verbonden is met het terras via
grote glazen deuren van vloer tot plafond.

Er zijn in totaal drie slaapkamers en twee badkamers. De master suite heeft een
ensuite badkamer en de andere twee slaapkamers delen een complete badkamer.
Alle slaapkamers hebben ingebouwde kasten van hoge kwaliteit en onafhankelijke
bedieningselementen voor airconditioning en verwarming.

Andere opvallende kenmerken zijn vloerverwarming (gasnet), airconditioning,
gemotoriseerde zonwering en grote ramen door het hele gebouw, domoticasysteem
en pre-installatie voor een alarm.

2 parkeerplaatsen en een berging zijn inbegrepen in de prijs.

lucasfox.co.nl/go/pozr23271

Terras, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Speelplaats, Rolstoeltoegankelijk,
Nieuwbouw, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Beveiliging,
Berging, Alarm, Airconditioning
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Kortom, een unieke kans om een gloednieuw luxe appartement te huren in een
veilige ontwikkeling met gemeenschappelijke tuinen en een zwembad op een
toplocatie in Aravaca, Madrid.

De woning is gemakkelijk te bekijken. Neem per e-mail of telefoon contact op met
Lucas Fox om een bezichtiging te organiseren. We werken 7 dagen per week om ons
aan te passen aan de behoeften van onze klanten.

Als alternatief kunt u ons bezoeken in onze onlangs geopende Lucas Fox-
vastgoedlounge aan de Avenida de Europa 38 in Pozuelo om uw vereisten in meer
detail te bespreken, zodat we u kunnen helpen uw perfecte woning of investering te
vinden.
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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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