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OMSCHRIJVING

Stijlvolle, gemeubileerde woning te koop in Eixample met
2 slaapkamers en 2 badkamers.
Fantastisch project in het hart van de wijk Eixample Left in Barcelona. We vinden dit
pas gerenoveerde appartement, met uitzicht op een aantrekkelijke binnenplaats met
een park, op de tweede verdieping van een elegant gebouw met een stijlvolle lobby
en een lift. Het wordt gemeubileerd verkocht.
Het pand heeft een bebouwde oppervlakte van 78m² en bij binnenkomst vinden we
een prachtige, open woonkamer met een moderne keuken, compleet met
hoogwaardige apparatuur.
Verderop vinden we de hoofdslaapkamer met een en-suite badkamer met een
douche en een ingebouwde kledingkast. Er is een tweede eenpersoonskamer, ook
met een ingebouwde kledingkast, en een tweede badkamer met een ligbad. De
glazen galerij, ooit een open balkon en nu een afgesloten ruimte die deel uitmaakt
van het appartement, biedt een aangenaam uitzicht op de binnenplaats.
De renovatie is met veel stijl en een zekere Scandinavische uitstraling uitgevoerd, die
de originele kenmerken complimenteert, zoals de hoge, gewelfde plafonds,
marmeren afwerkingen, originele vloertegels, bakstenen muren en houten
vloerdelen.
Dit is een goede investeringsmogelijkheid omdat het pand een goed huurrendement
biedt en momenteel wordt verhuurd.
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Lift, Hoge plafonds, Marmeren vloeren,
Monumentale details, , Airconditioning,
Alarm, Balkon, 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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