
VERKOCHT

REF. BCN31756

595.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer appartement te koop in Eixample Links, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Links »  08029

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

88m²
Plattegrond  

5m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Licht volledig gerenoveerd appartement van 88 m² met 3
slaapkamers, een ruime woon-eetkamer en open keuken
en een balkon van 5 m² te koop in een origineel gebouw
uit 1956 met een lift in Eixample Left in Barcelona, zeer
dicht bij Diagonal.

Lichte woning met een uitstekende indeling, ideaal voor zowel een hoofdverblijf als
een tweede verblijf. Het appartement heeft een uitstekende ligging in een origineel
pand uit 1956 waarvan de technische keuring in 2016 is uitgevoerd. Het pand is
voorzien van een lift, gerenoveerde entree en gemeenschappelijk terras.

Deze woning heeft een naar buiten gerichte gevel met grote raampartijen met
gemotoriseerde zonwering en schuifglas met toegang tot het prettige balkon van 5
m².

Bij binnenkomst vinden we de hal met op maat gemaakte kasten met een grote
capaciteit. Aan de rechterkant is er een complete badkamer met een douche en een
wastafel op een hangende kast in natuurlijk hout.

De lichte hal geeft toegang tot het open concept daggedeelte. Eerst komen we bij de
keuken met bar en krukken, ideaal voor het ontbijt of een informeel diner met
uitzicht naar buiten. De keuken wordt geleverd met alle apparatuur en met de
koelkast in de bijgevoegde bijkeuken, zeer goed georganiseerd en netjes met planken
en onderkast. Vervolgens vinden we de formele eetkamer die zeer functioneel en
gezellig is en zich bevindt tussen de keukenbar en het balkon met een luifel, een tafel
en een kleine bank, de ideale ruimte voor familiebijeenkomsten of met vrienden.
Deze prettige en lichte kamer wordt compleet gemaakt met de woonkamer voor twee
banken en een op maat gemaakt onderstel in naturel eiken.

Wat betreft het nachtgedeelte, het heeft een buitenslaapkamer met een op maat
gemaakte kledingkast met grote capaciteit en een eigen badkamer met een douche
en dubbele wastafels op een houten kast. Later zullen we een eenpersoonskamer
vinden die wordt gebruikt als een kast met toegang tot de galerij naar de binnenpatio
van het gebouw die de wasruimte biedt en die de praktische waslijn behoudt. Het
appartement wordt gecompleteerd met een dubbele en naar buiten gerichte
slaapkamer, ideaal voor gasten of als kantoor, zoals het momenteel is ingericht.

lucasfox.co.nl/go/bcn31756

Lift, Natuurlijke lichtinval,
Gemeenschappelijk terras,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Balkon,
Airconditioning
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De vloeren zijn overal gemaakt van hoogwaardig parket-imitatielaminaat, behalve in
een badkamer die is gemaakt van steengoed. Daarnaast heeft het pand
airconditioning warm en koud door units in de woon-eetkamer, individuele
verwarming door radiatoren met gemengde ketel, buitenschrijnwerk met Climalit type
glas, gemotoriseerde zonwering en Mallorcaanse lamellen op het balkon.

Neem contact met ons op voor een bezoek aan dit appartement van 88,51 m² met
een balkon van 5 m² en 3 slaapkamers in de wijk Eixample van Barcelona.
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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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	Licht volledig gerenoveerd appartement van 88 m² met 3 slaapkamers, een ruime woon-eetkamer en open keuken en een balkon van 5 m² te koop in een origineel gebouw uit 1956 met een lift in Eixample Left in Barcelona, zeer dicht bij Diagonal.

