
VERKOCHT

REF. VIL16005

269.000 € Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer Appartement met 34m² terras te koop in Vilanova i la
Geltrú
Spanje »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

81m²
Plattegrond  

34m²
Terras

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.co.nl Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Grote kans om dit volledig uitgeruste nieuwbouw
appartement met uitstekende afwerking, 3 slaapkamers
en een terras te koop in het centrum van Vilanova te
verwerven.

Nieuwbouw designer appartement gelegen in een rustig gebouw met slechts 6 buren
en veel privacy, in het centrum van Vilanova i la Geltrú en met alle voorzieningen
binnen handbereik.

Het pand biedt hoogwaardige afwerkingen zoals veiligheidsdeuren, LED-verlichting,
automatische zonwering, thermische en akoestische isolatie en hoogwaardige
aluminium behuizingen met dubbele beglazing. Het heeft een A-type
energiecertificaat, pre-installatie van airconditioning, gasverwarming op gas en
houten vloeren.

We hebben toegang tot een hal die rechts leidt naar de ruime woon-eetkamer met
een open keuken, die volledig is uitgerust met milieuvriendelijke energie-efficiënte
apparaten (koelkast, wasmachine, oven, afzuigkap, magnetron en vaatwasser) . Aan
de linkerkant van de hal zijn er 2 eenpersoonskamers, een badkamer met een douche
en de master bedroom suite met een eigen badkamer. Alle slaapkamers hebben
toegang tot een groot terras met veel natuurlijk licht, ideaal om te ontspannen.

Een uitstekende investeringsmogelijkheid met weinig onderhoud vereist omdat het
gloednieuw is, in het centrum van Vilanova. Parkeerplaats en berging niet inbegrepen
in de prijs.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/vil16005

Lift, Houten vloeren, Parkeerplaats,
Gemeenschappelijk terras,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Nieuwbouw, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Berging, Balkon,
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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