
VERKOCHT

REF. BCN26234

675.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer appartement met 18m² terras te koop in Vila Olimpica
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Vila Olimpica »  08005

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

118m²
Plattegrond  

18m²
Terras

+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

Volledig naar buiten gericht appartement gelegen in een
gebouw uit 1992, met een tuin en een speeltuin in
dezelfde gemeenschap. Dankzij het zuidoostelijke aspect
geniet het de hele dag door veel licht.

Het is een appartement dat bestaat uit 3 slaapkamers (waarvan 1 en suite) en 2
badkamers (waarvan 1 en suite), een woon-eetkamer en een open keuken met een
eiland om aan te zitten voor het ontbijt.

Het huis is onlangs gerenoveerd. De keukenruimte is doorgetrokken naar de
eetkamer, er is natuurhouten parketvloeren gelegd en in de slaapkamers zijn
inbouwkasten geplaatst. Evenzo is er een balkon van 18 m² dat over de hele omtrek
van de gevel is verdeeld.

De behuizingen zijn beveiligd met dubbele beglazing die thermisch en akoestisch
isoleert. Verwarming op aardgas en hoewel het appartement geen airconditioning
heeft, zou het heel eenvoudig zijn om het te installeren.

Het huis heeft geen parkeergelegenheid, maar kan voor maximaal comfort op
dezelfde boerderij of op de aangrenzende boerderij worden gekocht of gehuurd.

Neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezoek te regelen.

lucasfox.co.nl/go/bcn26234

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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