REF. BCN23441

€460,000 Appartement - Te koop

Excellent 2 Slaapkamer Appartement met 38m² terras te koop in Sant Antoni,
Barcelona
Spanje » Barcelona » Barcelona stad » Sant Antoni » 08001

2

2

85m²

38m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Terras

Contact ons over deze woning
lucasfox.co.nl
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€460,000 Appartement - Te koop

Excellent 2 Slaapkamer Appartement met 38m² terras te koop in Sant Antoni,
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Spanje » Barcelona » Barcelona stad » Sant Antoni » 08001
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OMSCHRIJVING

Gloednieuw appartement met een bruikbare oppervlakte
van 112 m², verdeeld over 2 duplex verdiepingen met een
terras van ongeveer 20 m², gelegen in een gerenoveerd
gebouw.
Het appartement is gerenoveerd, instapklaar en verdeeld over twee verdiepingen.
Op de begane grond vinden we een open ruimte met onder meer de woon-eetkamer
met luxe meubilair en de open keuken. De nieuwe design keuken is voorzien van
splinternieuwe toestellen zoals een koelkast, oven, magnetron, wasmachine,
vaatwasser en keramische kookplaat.
Deze zelfde verdieping biedt een tweepersoonsslaapkamer met een eigen badkamer
en directe toegang tot een terras. Het meubilair bestaat uit een tweepersoonsbed,
nachtkastjes, een ingebouwde kledingkast voor kleding en een grote schuifpui met
toegang tot het terras, met ruimte voor een tafel, stoelen en een parasol.
De bovenverdieping herbergt een grote open ruimte. De koper kan een van deze twee
opties kiezen.
Optie 1: gebruik het als een tweepersoonsslaapkamer met een eigen badkamer en
met toegang tot een klein overdekt terras. Het kan gemeubileerd worden en een
ruimte achterlaten als tweede woonkamer of een ruime logeerkamer.
Optie 2: houd de ruimte open en creëer een grote kamer met directe toegang tot het
overdekte terras.
Met alle nieuwe voorzieningen is een goede renovatie uitgevoerd en de houten
balken, natuurstenen muren en houten vloeren zijn hersteld. Het appartement is
voorzien van airconditioning en nieuwe Climalit raamkozijnen, nieuwe deuren, alarmen beveiligingssysteem. Gemeubileerd geleverd zoals op de foto's.
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lucasfox.co.nl

lucasfox.co.nl/go/bcn23441
Terras, Airconditioning, Alarm, Balkon,
Dubbel glas, 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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