
REF. AND28614

3.200.000 € Huis / Villa - Te koop
Nieuwbouw 5 Slaapkamer huis / villa met 140m² terras te koop in Escaldes,
Andorra
Andorra »  Escaldes »  AD700

5
Slaapkamers  

3
Badkamers  

794m²
Plattegrond  

493m²
Perceeloppervlakte  

140m²
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
mailto:andorra@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Exclusief nieuwbouw huis gelegen in de meest begeerde
woonwijk van Andorra met 794 m² oppervlakte, terras en
zwembad.

Spectaculair exclusief nieuwbouwproject gelegen in de woonwijk Can Diumenge.

Dit project bestaat uit de bouw van een huis met een bebouwde oppervlakte van 794
m², verdeeld over 6 verdiepingen.

Het project heeft de relevante vergunningen goedgekeurd en de bouw zal binnenkort
beginnen, met een geschatte opleverdatum van 24 maanden. De mogelijkheid om
enkele wijzigingen aan te brengen in de interieurafwerking wordt geboden, zolang dit
wordt toegestaan door het constructiedetail en in overeenstemming met het stadium
van de bouw.

Het huis heeft verschillende zeer interessante voorzieningen, zoals ruimtes om een
spa-wellnessruimte te vinden, een buitenzwembad, grote ramen en terrassen, een
grote garage, onder anderen.

Er zijn projectplannen beschikbaar en er kunnen bezoeken worden georganiseerd om
de locatie van het perceel waar het huis zal worden gebouwd te zien.

lucasfox.co.nl/go/and28614

Uitzicht op de bergen, Verwarmd zwembad ,
Terras, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Vloerverwarming,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Nieuwbouw, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Diervriendelijk,
Dichtbij internationale scholen, Berging

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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