
VERHUURD

REF. VALR5711

3.000 € Per maand Huis / Villa - Verhuurd
Excellent 4 Slaapkamer huis / villa te huur in Godella / Rocafort, Valencia
Spanje »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46111

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

385m²
Plattegrond  

1.257m²
Perceeloppervlakte

+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
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Villa van 385 m² op een groot perceel met tuin, zwembad
en ontspanningsruimte. Gelegen in een gated community
met 24-uurs surveillance en sociale club. Het wordt
ongemeubileerd verhuurd en huisdieren zijn toegestaan.

Dit fantastische huis is bijna volledig verdeeld over één verdieping, waardoor het erg
gezellig en comfortabel is. Het heeft twee toegangsdeuren, de hoofddeur via de
veranda, die toegang geeft tot de hal en de woonkamer - eetkamer, en een
achterdeur die is verbonden met de garage en het servicegebied.

Zowel de veranda als de woonkamer kijken uit op het breedste deel van de tuin,
waardoor het zwembad en de ontspanningsruimte links op het tweede niveau van
het perceel worden verlaten. Aan de westkant van het huis is de volledig uitgeruste
keuken met een grote bijkeuken, en daarachter bevindt zich het servicegebied en de
garage. Dit servicegebied bestaat uit 2 kleine kamers, een voor machines en was en
een voor het drogen en strijken van kleding. Aan de andere kant van het huis vinden
we 3 slaapkamers die op het oosten liggen en uitzicht hebben op de tuin. Een van
deze slaapkamers is onafhankelijk en heeft een badkamer met een douche, en de
andere 2 zijn verbonden en delen een badkamer.

In de hal vinden we een toilet en toegang tot de bovenste verdieping, waar we de
grote master suite met een kleedkamer en een dubbele badkamer met een douche
vinden. Het huis is in perfecte staat en heeft verwarming en airconditioning. Het
wordt ongemeubileerd verhuurd (het meubilair op de foto's wordt niet meegeleverd).

De woning is alleen beschikbaar voor lange termijn verhuur

lucasfox.co.nl/go/valr5711

Zwembad, Tuin, Terras, Prive garage,
Conciërge service, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Verwarming, Inloopkast,
Inbouwkasten, Exterior, Dienstingang,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Beveiliging, Berging, Alarm,
Airconditioning

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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