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OMSCHRIJVING

Een fantastische kans om een huis te bouwen in een
bevoorrechte gemeenschap met uitzicht op de golfbaan.
Een groot perceel van 977 m² gelegen in het beste gedeelte van de golfbaan gezien de
ligging op de hoek, met de mogelijkheid om een vrijstaand huis te bouwen met
uitzicht over de golfbaan.
Het woningproject en geologische landstudies zijn inbegrepen in de prijs. Het is ook
niet nodig om op te graven om funderingen en een kelder te bouwen, wat grote
kosten bespaart.
Het is mogelijk om het perceel te kopen samen met het aangrenzende perceel van
1423 m², goed voor een totaal van 2400 m², waarin 6 vrijstaande huizen kunnen
worden gebouwd.
Dit alles is perfect gecertificeerd en het is een geweldige kans voor diegenen die een
ruime en exclusieve vrijstaande woning willen of voor een belegger die hoge
rendementen zoekt door verschillende kleinere gebouwen te maken.
Neem contact met ons op voor meer informatie.
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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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