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OMSCHRIJVING

Gezellig appartement met 2 slaapkamers te koop in de
beste buurt van Sant Gervasi, Barcelona.
Dit appartement van 110 m² op het noordwesten is in perfecte staat en bevindt zich
op de eerste verdieping van een huis uit de jaren 80 met een zeer moderne
uitstraling in de wijk Sant Gervasi-Galvany.
Vanaf de hoofdingang van het pand vinden we een hal die ons naar de volledig
uitgeruste keuken leidt met toegang tot een galerij waar de wasruimte zich bevindt.
Vanuit de keuken is er een toegangsdeur naar het servicegebied. Naast de keuken is
een grote woon-eetkamer met open haard en grote raampartijen waardoor veel licht
naar binnen komt, welke kan worden aangepast met oscillerende jaloezieën. Naast de
keuken is er een gastenbadkamer en een kledingkast.
Het nachtgedeelte heeft twee tweepersoonsslaapkamers met ingebouwde kasten en
complete badkamers, een met douche en de andere met een ligbad.
Het appartement is voorzien van een geleide airconditioning verwarmingssysteem,
parketvloeren, hoge plafonds, geschilderde muren en inbouwapparatuur zoals een
keramische kookplaat, oven, magnetron, koelkast, wasmachine, droger.
Het appartement heeft een parkeerplaats en berging, kruierservice en 24-uurs
beveiliging en twee liften, de hoofdliften en de serviceliften.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
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Conciërge service, Lift, Houten vloeren,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Airconditioning, Berging,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Exterior,
Gerenoveerd, Inloopkast, Verwarming,
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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