
VERHUURD

REF. VALR22579

3.500 € Per maand Huis / Villa - Verhuurd
Excellent 6 Slaapkamer Huis / Villa met 1,000m² Tuin te huur in La Eliana, Valencia
Spanje »  Valencia »  La Eliana »  46117

6
Slaapkamers  

2
Badkamers  

500m²
Plattegrond  

1.500m²
Perceeloppervlakte  

1.000m²
Tuin
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OMSCHRIJVING

Groot vrijstaand huis met 6 slaapkamers in een van de
beste woonwijken in de buurt van Valencia, met een
ruime omliggende tuin en een groot zwembad.

Vrijstaand huis op een perceel van 1495 m², met een bebouwde oppervlakte van 443
m². Het is omgeven door een grote tuin met een vijver en een zwembad. Het heeft
ook een garage voor 4 auto's.

Dit prachtige huis verwelkomt ons met een lobby die de begane grond verdeelt. Aan
de rechterkant is er een lounge met dubbele hoogte die aansluit op de keuken en de
chill-outruimte buiten. De woonkamer heeft verschillende moderne en hoogwaardige
ruimtes en meubels: het eerste gedeelte van de woonkamer heeft een groot raam
naar buiten, en het tweede is het eetgedeelte, verbonden met de keuken. Het plafond
met dubbele hoogte zou perfect zijn om een studie- of entertainmentruimte te
creëren.

Vanuit de lobby is de volgende deur aan de rechterkant de keuken, die zeer ruim en
volledig uitgerust is. Het heeft een grote opslagcapaciteit en is zeer goed
onderhouden en heeft een koelkast, oven, magnetron, kookplaat en afzuigkap,
evenals een aparte wasruimte.

Op de begane grond bevindt zich ook het nachtgedeelte, dat bestaat uit de grote
slaapkamer, die zeer ruim is met kasten en een eigen badkamer met een douche en
een bad. Dit deel van het huis bestaat ook uit nog eens 3 slaapkamers met
inbouwkasten. Een complete badkamer met een bad completeert dit niveau.

We gaan naar de eerste verdieping, waar we een recreatiegebied hebben met schuine
plafonds met een dubbele woonkamer. Vanuit dit gebied gaan we naar 2
slaapkamers met ingebouwde kasten.

Het huis heeft een grote garage met een capaciteit voor 4 auto's en gemotoriseerde
deur.

Buiten omringt de tuin het huis, biedt veel privacy en profiteert van grote palmbomen
en een visvijver, waardoor een unieke plek ontstaat. Tuinonderhoud is inbegrepen in
de prijs.

Een groot terras als een ontspanningsruimte is te vinden in dit deel van het huis en
biedt uitzicht op het 12x5 m zwembad met traptreden.

lucasfox.co.nl/go/valr22579

Zwembad, Tuin, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Exterior, Dubbel glas, Diervriendelijk,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Berging

Minimale huurperiode: 12 maanden.
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Neem contact met ons op voor meer informatie.

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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