
VERKOCHT

REF. TAR16473

400.000 € Gebouw - Verkocht
Excellent Gebouw te koop in Tarragona Stad, Tarragona
Spanje »  Tarragona »  Tarragona Stad »  43003

420m²
Plattegrond  

73m²
Perceeloppervlakte

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.co.nl Rambla Vella 6, Tarragona, Spanje
Contact ons over deze woning

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


OMSCHRIJVING

Gebouw met commerciële gebouwen en 4 appartementen
te koop in het historische centrum van Tarragona, ideaal
voor beleggers.

Dit gebouw, gebouwd in 1963, ligt in het historische centrum van Tarragona,
tegenover het oude stadspaleis en op 50 meter van de kathedraal. Het gebouw heeft
elektriciteits- en watervoorzieningen, up-to-date elektrische installatiecertificaten en
wordt in goede staat gepresenteerd.

De begane grond komt overeen met een commerciële ruimte waarboven 4
verdiepingen zijn met een totale vloeroppervlakte van 419 m². Elk niveau is
verbonden door een gemeenschappelijke trap. Er is momenteel geen lift in het
gebouw maar gezien de distributie van de appartementen, zou het mogelijk zijn om
er een te installeren.

De begane grond is een open commerciële ruimte met een badkamer, beschikbaar
voor onmiddellijke verhuur. Het heeft een eigen ingang vanaf de straat.

De eerste verdieping is momenteel een open kantoor (fotostudio) met een
badkamer. Verdieping 2 en 3 komen overeen met een maisonnette appartement dat
in 2008 volledig is gerenoveerd en nu perfect is geconditioneerd voor gebruik.

Op de vierde verdieping is er nog een appartement gerenoveerd in 1999 en de laatste
verdieping herbergt een terras met een solarium en een onafhankelijke berging van
ongeveer 31 m².

Een prachtige investeringsmogelijkheid in het historische centrum van Tarragona.
Neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezoek te regelen.

lucasfox.co.nl/go/tar16473
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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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