
VERHUURD

REF. SAGR11475

2.200 € Per maand Huis / Villa - Verhuurd
6 Slaapkamer Huis / Villa met 80m² Tuin te huur in Los Monasterios, Valencia
Spanje »  Valencia »  Los Monasterios »  46530

6
Slaapkamers  

5
Badkamers  

442m²
Plattegrond  

1.041m²
Perceeloppervlakte  

50m²
Terras  

80m²
Tuin
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OMSCHRIJVING

Familiehuis met een apart appartement en een tuin te
huur in de woonwijk Los Monasterios, met toegang tot de
sociale club Los Monasterios.

Prachtig familiehuis in een moderne koloniale stijl in de woonwijk Los Monasterios, in
de buurt van het Calderona-gebergte, de internationale scholen en het strand. U kunt
genieten van de diensten van de sociale club Los Monasterios, met zijn zwembaden,
restaurants, tennis- en padelbanen, enz.

Dit huis is gebouwd in 2006 en is gelegen op een groot perceel van 1.041 m² met een
bebouwde oppervlakte van 442 m², met twee terrassen die zijn verdeeld over de
begane grond en de eerste verdieping en totaal 50 m². Het heeft ook een mooie tuin
van 80 m² met fruitbomen, zoals een vijgenboom, een abrikoos en een kersenboom.

Het huis wordt gemeubileerd verhuurd en in goede staat, klaar om in te trekken en
met een prachtig uitzicht op de bergen, want het ligt dicht bij het Calderona-
gebergte. Het bestaat uit twee verdiepingen plus een bijgebouw met een zelfstandig
appartement. Op de begane grond van het hoofdgebouw vinden we de woonkamer,
de eetkamer, de keuken, 3 slaapkamers, 3 badkamers en een terras. De eerste
verdieping heeft hoge houten plafonds met parketvloeren en heeft 2 slaapkamers,
een badkamer en een leeshoek. Er is ook een tweede terras.

Op een aparte verdieping is het volledig onafhankelijke appartement. Het heeft 3
slaapkamers, een badkamer en een volledig uitgeruste keuken met een koelkast, een
wasmachine, een magnetron, etc. Het zou perfect zijn om bijvoorbeeld een
zelfstandig familielid te huisvesten. Het kan ook worden gebruikt om het
servicepersoneel onder te brengen.

Dit huis zou ideaal zijn voor gezinnen vanwege de toegang tot de uitstekende
faciliteiten van Los Monasterios en de nabijheid van alle diensten en internationale
scholen.

lucasfox.co.nl/go/sagr11475

Tuin, Terras, Parkeerplaats, Verwarming,
Open haard, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Balkon,
Airconditioning
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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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