REF. ALI17660

Prijs vanaf €299,900 Nieuwe ontwikkeling

ALI17660 Huizen / Villa's, El Campello, Alicante
Een nieuwbouw project van Huizen / Villa's te koop in El Campello, Alicante beschikt over prijzen vanaf €299,900, 2 Huizen / Villa's
beschikbaar
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Completion
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Sizes from

Bouwvergunning

Contact ons over deze woning
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanje

REF. ALI17660

Prijs vanaf €299,900 Nieuwe ontwikkeling

ALI17660 Huizen / Villa's, El Campello, Alicante
Een nieuwbouw project van Huizen / Villa's te koop in El Campello, Alicante beschikt over prijzen vanaf €299,900, 2 Huizen / Villa's
beschikbaar

Q1 2021

2

3&4

106m²

Verleend

Completion

Units available

Slaapkamers

Sizes from

Bouwvergunning

OMSCHRIJVING

Een nieuwbouw project van Huizen / Villa's te koop in El
Campello, Alicante beschikt over prijzen vanaf €299,900
Fantastische villa's nabij het strand van El Campello in een open woonwijk van 23
vrijstaande woningen, gebouwd in 2 zinnen, ontworpen om aan alle eisen voor de
perfecte kustvilla te voldoen. De privé-eigendommen hebben een geweldige
functionele indeling, met 3-4 slaapkamers en 2-3 badkamers, afhankelijk van of u
besluit om een enorme benedenverdieping van 65 m² toe te voegen die een kamer,
een badkamer en de garage zal worden.
Aangezien de ontwikkeling eind 2020 - begin 2021 wordt opgeleverd, kunt u nog
steeds de mogelijkheid hebben om een benedenverdieping toe te voegen.
De villa's hebben hoogwaardige kwaliteitskenmerken zoals:
muren en dak met meerdere warmte-isolerende lagen
emissiearm dubbel glas aluminium buitenschrijnwerk
ledverlichting binnen / buiten
thermostaat vloerverwarming in badkamers
warm water zonnepanelen
Op verzoek voor de standaard villa's kunt u toevoegen:
Zwembad van 18-21 m² - 12.900-14.500 euro
65 m² benedenverdieping - 39.500 euro
Standaard worden de villa's geleverd met:
volledig uitgeruste badkamers
ingerichte keukens met RVS spoelbakken, kalkstenen werkblad en afzuigkap
vooraf geïnstalleerde airconditioning
ledverlichting binnen / buiten
interieur timmerwerk en inbouwkasten
volledig aangelegde tuin in mediterrane stijl
geautomatiseerd irrigatiesysteem

Vraag gerust om details en bel ons vandaag nog om een bezichtiging in te plannen.
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UNITS IN DIT BOUWPROJECT

Type

Status

Vloer

Distribution

Woonoppervlakte

Huis / Villa

€299,900

n/a

3 Slaapkamers 3 Badkamers

106m², Terras 25m²

Huis / Villa

€375,000

n/a

4 Slaapkamers 3 Badkamers

171m², Terras 25m²
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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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