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OMSCHRIJVING

Appartement van 107 m² op de eerste verdieping van een
elegant gebouw uit 1969 met een garage, gelegen in een
van de beste straten van de karakteristieke wijk Pla del
Remei.
Het is een appartement van 107 m² dat een volledige renovatie nodig heeft. Het pand
heeft een groot potentieel voor renovatie, dankzij de rechthoekige plattegrond en de
vele grote ramen aan de gevel. In de afgelopen jaren is het gebruikt als kantoor.
Momenteel is het georganiseerd als een hal, woonkamer met grote ramen aan de
gevel en een praktische keuken met toegang tot een galerij. Het nachtgedeelte
bestaat uit 3 slaapkamers, 2 tweepersoonskamers, een badkamer en een toilet.
Het heeft warme en koude airconditioningkanalen in alle kamers, en het gehele
exterieur dubbel glas timmerwerk is onlangs veranderd.
De woning omvat een parkeerplaats in zijn prijs.
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Lift, Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Airconditioning, Dichtbij openbaarvervoer,
Exterior, Service lift, Uitzicht
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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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