
VERHUURD

REF. VALR3093

5.000 € Per maand Huis / Villa - Verhuurd
Excellent 6 Slaapkamer huis / villa met 40m² terras te huur in La Eliana, Valencia
Spanje »  Valencia »  La Eliana »  46185

6
Slaapkamers  

5
Badkamers  

484m²
Plattegrond  

2,402m²
Perceeloppervlakte  

40m²
Terras

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
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OMSCHRIJVING

Fantastische villa te huur met luxe afwerking in een van
de beste wijken van La Eliana.

Deze prachtige designvilla heeft een inkomhal op de eerste verdieping die leidt naar
een woonkamer-eetkamer gescheiden door een gashaard, waardoor een warme,
huiselijke omgeving ontstaat. De hele woonkamer heeft kamerhoge ramen met
uitzicht op het zwembad, de jacuzzi en een smetteloze tuin.

Er zijn 4 slaapkamers en een suite met een badkamer en een kleedkamer. Alle
badkamers zijn design en hebben een luxe afwerking. De moderne keuken is van alle
gemakken voorzien en heeft een aparte wasruimte. Er is ook toegang tot een terras
van 40 m² met uitzicht op de barbecue. Er is een individueel appartement dat ideaal
is voor gasten of servicepersoneel.

De accommodatie is verdeeld over 3 verdiepingen die met elkaar zijn verbonden
door een Duitse merklift. De benedenverdieping is verbonden met het exterieur met
toegang tot de tuin en garage. Deze verdieping bestaat uit een speelkamer, 1
slaapkamer, 1 badkamer en opslagruimtes. Er is ook een paniekkamer met
beveiligingssysteem, CCTV met 10 camera's en de nieuwste beveiligingsdeuren.

Op de tweede verdieping vinden we een groot terras met uitzicht op de bergen. Het is
de moeite waard om te benadrukken dat deze woning vloerverwarming,
airconditioning en een goed onderhouden tuin heeft.

De woning is alleen beschikbaar voor lange termijn verhuur

lucasfox.co.nl/go/valr3093

Terras, Tuin, Zwembad, Jacuzzi, Gym,
Prive garage, Lift, Houten vloeren,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Airconditioning, Alarm, Balkon, Barbecue,
Berging, Beveiliging, Bijkeuken,
Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Dubbel glas,
Exterior, Inbouwkasten, Inloopkast,
Open haard, Speelplaats, Uitzicht,
Verwarming, Waterput

Minimale huurperiode: 12 maanden.
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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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