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+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Gebouw bestaande uit een begane grond en twee
bovenverdiepingen, gelegen aan Carrer Nou de Sant
Francesc.

Historisch gebouw uit 1517 verdeeld over de begane grond en twee
bovenverdiepingen, gelegen aan Carrer Nou de Sant Francesc. Momenteel is het
geregistreerd als kantoor, maar het wordt opgeleverd met een verzoek tot wijziging
van gebruik, goedgekeurd renovatieproject en vergunning.

Als we binnenkomen, vinden we een winkel van 222,63 m² op straatniveau. Op deze
verdieping is er een keuken en een complete badkamer. Het is een volledig open
ruimte met behoud van de originele plafonds. In het bouwproject is de begane grond
ingericht als gemeenschapsruimte voor bewoners met een fitnessruimte,
parkeerplaats voor drie elektrische auto's en een uitgaansgedeelte met een
bioscoopzaal en biljart. De keuken wordt bewaard voor vergaderingen met vrienden
en familie in de gemeenschappelijke eetzaal.

We bereiken de eerste verdieping via een metalen trap. De eerste verdieping van 164
m² heeft twee buitenpatio's van 12 m² en de installaties om een keuken en een
badkamer te creëren. Dit zou de verdieping zijn van waaruit u de drie
duplexwoningen van 120 m² zou betreden. Op deze verdieping zou het dagverblijf
komen, bestaande uit een woon-eetkamer en een open keuken.

Op de tweede verdieping van 131 m² wordt de huidige oppervlakte licht uitgebreid.
Hier zou een master suite zijn met een complete badkamer en uitzicht op het
daggedeelte door een glazen balustrade.

lucasfox.co.nl/go/bcn22435

Hoge plafonds, Volledig uitgeruste keuken,
Open haard, Exterior, Airconditioning
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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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