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OMSCHRIJVING

Fantastische gezinswoning met 5 slaapkamers in een
gebouw met zwembaden, een sauna, 2 parkeerplaatsen
en een berging in Tres Torres.
Dit fantastische appartement, gepresenteerd in goede staat, is gelegen in de
woonwijk Tres Torres: een ideaal familiehuis met 5 slaapkamers en ruime en lichte
woonruimtes. Het gebouw waarin het appartement zich bevindt heeft exclusieve
kenmerken, waaronder een binnen- en buitenzwembad, een sauna en een
speelkamer. Twee grote parkeerplaatsen en twee opslagruimtes in hetzelfde gebouw
zijn inbegrepen.
Bij het betreden van het pand vinden we, aan de linkerkant, een praktische keukeneetkamer, een buiten wasruimte en de service slaapkamer en badkamer.
Een gang leidt naar het hart van het pand: een grote ruimte die is verdeeld in
verschillende woonruimtes. Deze ruimte, licht en comfortabel, profiteert van een
open haard, die een vleugje warmte toevoegt, en een ruimte die wordt gebruikt als
eetkamer.
De slaapkamers zijn verdeeld rond een kleine lounge. Er zijn in totaal 4 slaapkamers:
een eenpersoonskamer, 2 slaapkamers met aparte ingangen die een comfortabele
studieruimte delen, een complete badkamer en aan de achterzijde, de
hoofdslaapkamer met eigen badkamer.
Het huis heeft houten vloeren en Climalit-schrijnwerk. Gasverwarming en
airconditioning zorgen het hele jaar door voor comfort.
Neem contact met ons op om dit ruime familie-appartement in Tres Torres te
bezoeken.
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Binnenzwembad, Zwembad, Jacuzzi,
Conciërge service, Gym, Lift,
Houten vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Airconditioning, Alarm,
Balkon, Berging, Beveiliging,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Dienstingang,
Dubbel glas, Exterior, Rolstoeltoegankelijk,
Service lift, Speelplaats, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken, Waterput
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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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