
VERKOCHT

REF. AND24816

€353,500 Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer Appartement te koop in Andorra la Vella, Andorra
Andorra »  Andorra la Vella »  AD500

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

99m²
Woonoppervlakte  

4m²
Terras

+376 775 077 andorra@lucasfox.com lucasfox.co.nl Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Andorra
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
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OMSCHRIJVING

Een nieuwbouw project van Appartementen te koop in
Andorra la Vella, Andorra

La Llar is een nieuwbouwproject in Andorra La Vella, in een gebied dat over alle
noodzakelijke diensten beschikt voor het dagelijks leven. Bovendien is de locatie
perfect voor degenen die bergsporten beoefenen.

Dit bijzondere appartement is gelegen in blok 5, op de eerste verdieping. Het heeft
een totaal van 104 m² met een modern design, lichte kamers in lichte kleuren om het
gevoel van licht te vergroten.

Als we binnenkomen, scheidt een hal het gebied dag en nacht. Het daggedeelte, aan
de linkerkant, biedt een grote open woon-eetkamer met een open keuken met een
ontbijtbar en een bijkeuken.

Het nachtgedeelte is voor en rechts van de hal ingericht. Het omvat een
eenpersoonsslaapkamer, een tweepersoonsslaapkamer, een complete badkamer en
de hoofdslaapkamer met een eigen badkamer. Op de achtergrond kunt u genieten
van het uitstekende terras dat toegankelijk is vanuit de twee onafhankelijke
slaapkamers, bovendien laat het veel natuurlijk licht de kamers binnen.

De woning is volledig uitgerust. De keuken is voorzien van grote merkmeubelen in
lichte kleurstelling, granieten aanrechtbladen en Bosch RVS inbouwapparatuur. De
badkamers zijn voorzien van apparatuur van Villeroy Bosch en Kranen van Grohe.

Voor maximaal comfort gedurende het hele jaar is het appartement voorzien van
aluminium kozijnen van het merk Technal met beglazing van het type Climalit, met
thermische en akoestische brugbreuk en gemotoriseerde jaloezieën. Bovendien heeft
het aerothermische verwarming en Porcelanosa-merkvloeren in keukens, badkamers
en wasruimtes, evenals houten vloeren in de rest van het huis.

Het heeft veiligheidsdeuren en video-intercom voor meer veiligheid van zijn
bewoners.

Opgemerkt dient te worden dat de woning de mogelijkheid heeft om een
parkeerplaats en berging aan te kopen.

Een perfect appartement voor wie op zoek is naar een centraal gelegen woning, met
alle beschikbare diensten.

lucasfox.co.nl/go/and24816

Uitzicht op de bergen, Houten vloeren,
Natuurlijke lichtinval, Bijkeuken,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Dubbel glas,
Exterior, Inbouwkasten, Nieuwbouw,
Uitzicht, 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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