REF. ALI19064

€180,000 Appartement - Te koop

4 Slaapkamer Appartement te koop in Alicante ciudad, Alicante
Spanje » Alicante » Alicante ciudad » 03003

4
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92m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Contact ons over deze woning
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanje
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OMSCHRIJVING

Strategisch gelegen kantoor dat kan worden omgezet in
een appartement.
Deze woning is momenteel opgezet als een kantoor, dat eerder werd gebruikt door 4
advocaten. Daarom is de huidige distributie een receptie, een badkamer met douche
en een kantoor in de ingang, dan hebben we een gang die leidt naar nog eens drie
kamers of kantoren met twee die uitkijken op de hoofdgevel en de andere een
binnenplaats die toegankelijk is via de receptie .
De woning is geschikt voor verschillende doeleinden. In de eerste plaats, als het
huidige doel, een kantoor. Als alternatief kan het gedeeltelijk worden aangepast als
een appartement terwijl de ingang als een kantoor wordt gehouden, waardoor het
ideaal is voor freelancers die vanuit huis werken. Of, ten slotte, voor degenen die een
appartement willen maken, kan deze naar wens worden gerenoveerd.
De deuren en vloeren, beide gemaakt van hout, zijn veranderd en het gebouw heeft
warme en koude airconditioning via kanalen.
Neem voor meer informatie contact met ons op.
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Lift, Houten vloeren, Airconditioning,
Dichtbij openbaarvervoer, Exterior,
Rolstoeltoegankelijk
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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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