
VERKOCHT

REF. VAL15200

385.000 € Appartement - Verkocht
5 Slaapkamer appartement te koop in Sant Francesc, Valencia
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  Sant Francesc »  46002

5
Slaapkamers  

1
Badkamers  

181m²
Plattegrond
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OMSCHRIJVING

Licht appartement te renoveren met een parketvloer en
hoge plafonds, te koop in een modernistisch gebouw in
Valencia.

Dit appartement van 181 m², te renoveren, is gevestigd in een modernistisch gebouw
met een lift die momenteel voor professioneel gebruik is en met een groot
potentieel voor residentieel gebruik. Een renovatie-voorstel is beschikbaar voor
sommige kamers. Het huis onderscheidt zich door zijn modernistische architecturale
en decoratieve kenmerken, die de woning een speciale charme geven.

Het appartement bestaat uit een hal, een groot kantoor, 2 aangrenzende kantoren
van verschillende grootte, een badkamer, opslagruimte, een grote polyvalente ruimte
en nog een grote ruimte.

De hoge plafonds, decoratief houtsnijwerk, houten vloeren, prachtige glas-in-
loodramen en uniek timmerwerk zijn de meest opvallende kenmerken. De
hoofdruimte heeft grote ramen die de ruimte opvullen met natuurlijk licht dat, samen
met het prachtige timmerwerk en een spectaculair glas-in-loodraam, een unieke
woning creëert. De rest van de kamers hebben ook kenmerken van dit type. Het
gehele appartement heeft een geleide airconditioning. De accommodatie is
toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Neem contact met ons op voor meer informatie over dit prachtige huis.

lucasfox.co.nl/go/val15200

Lift, Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Modernistisch gebouw,
Uitzicht, Rolstoeltoegankelijk,
Renovatie object, Inbouwkasten, Exterior,
Dichtbij openbaarvervoer, 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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