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OMSCHRIJVING

Appartement met slaapkamers en badkamers gelegen op
de eerste verdieping van een gebouw in hartje Alicante.
Appartement gelegen op de eerste verdieping van een gebouw met lift, gezamenlijke
entree en slechts twee buren. Er is de mogelijkheid om tegen een meerprijs een
garageplaats te kopen in hetzelfde gebouw, wat een echt voorrecht is in dit gebied.
Het is volledig gerenoveerd en heeft twee badkamers en twee slaapkamers.
Bij binnenkomst hebben we aan de rechterkant een complete badkamer en een gang
die leidt naar de woonkamer met open keuken. Het heeft veel natuurlijk licht dankzij
de goede oriëntatie van het gebouw.
Aan de rechterkant hebben we een tweepersoonsslaapkamer met een ingebouwde
kledingkast, terwijl aan de linkerkant van de woonkamer de gang naar de
hoofdslaapkamer leidt, met een kleedkamer en een eigen badkamer. Deze
slaapkamer heeft een zeer grote kledingkast en toegang tot een volledig privé en
binnenterras waar ruimte is voor veel meer dan alleen een tafel. Naast het decoreren
met planten, kunt u hier ook comfortabel zonnen en genieten van het mooie weer in
volledige privacy.
De ruime eigen badkamer is voorzien van een douche en een deur die toegang geeft
tot een berging. Deze berging is ook te betreden via de gang op dezelfde verdieping,
aangezien deze zich naast de lift bevindt. Hierin kunt u meerdere items kwijt, zelfs
een fiets.
Bel ons voor een afspraak.
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Lift, Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Airconditioning, Balkon, Berging,
Dichtbij openbaarvervoer, Exterior,
Gerenoveerd, Inloopkast, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken
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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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