
VERKOCHT

REF. VAL11766

1.100.000 € Huis / Villa - Verkocht
4 Slaapkamer huis / villa met 950m² Tuin te koop in Bétera, Valencia
Spanje »  Valencia »  Bétera »  46117

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

558m²
Plattegrond  

1,150m²
Perceeloppervlakte  

50m²
Terras  

950m²
Tuin
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OMSCHRIJVING

Design villa van hoge kwaliteit in perfecte staat te koop in
de gemeenschap van Torre en Conill de Bétera.

Deze designvilla is gelegen in de rustige gemeente Torre en Conill de Bétera, een
gebied vlakbij de golfbaan en alle soorten diensten die de gemeenschap biedt,
waaronder 2-uursbeveiliging en openbare busdiensten.

Het huis is 15 jaar geleden gebouwd maar blijft in perfecte staat. Het is een villa van
hoge kwaliteit met veel designkenmerken en is opgenomen in een prestigieus
interieur- en decoratiemagazine.

Op de begane grond bevindt zich de hal met trap naar de bovenverdieping, een grote
keuken met wasruimte en toegang tot de eetkamer die verbonden is met de
woonkamer. Er is ook een tweepersoonsslaapkamer met een complete badkamer
met een douche.

Op de eerste verdieping bevindt zich de grote slaapkamer met een inloopkast die
verbonden is met de complete badkamer, met een groot bad en een douche. Een
gang geeft toegang tot 2 tweepersoonsslaapkamers met een gedeelde badkamer.
Deze verdieping heeft een open ruimte naar de begane grond met een glazen
balustrade.

De kelder heeft een ruimte die wordt gebruikt als studeer- of speelruimte, een
berging, een pantry verbonden met de keuken via een lift, en een garage voor 4
auto's van meer dan 100 m².

Aangelegde gebieden rondom het huis, maar het is aan de achterkant waar sprake is
van de grootste tuin, het zwembad, de barbecue en een badkamer met een douche.
In dit gebied zijn er ook 2 terrassen, waarvan 1 overdekt met een oppervlakte van
ongeveer 20 m² en een andere naast het zwembad met een geschatte oppervlakte
van 30 m².

Het huis heeft topafwerkingen zoals hoge plafonds, houten deuren, ramen met
veiligheidsglas, ingebouwde kasten, verwarming op aardgas, een centraal
stofzuigsysteem voor het reinigen met een nieuwe installatie-machine, natuurlijke en
houten vloeren, een halter en een interieur en perimeter alarm.

Een ongelooflijke kans om een designvilla in perfecte staat te verwerven, gelegen op
een rustige locatie.

lucasfox.co.nl/go/val11766

Terras, Tuin, Zwembad, Prive garage,
Hoge plafonds, Houten vloeren,
Marmeren vloeren, Natuurlijke lichtinval, ,
Airconditioning, Alarm, Barbecue, Berging,
Beveiliging, Bijkeuken, Dubbel glas,
Exterior, Inbouwkasten, Inloopkast,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken
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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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