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4.250 € Per maand Penthouse - Verhuurd

Excellent 3 Slaapkamer Penthouse met 20m² terras te huur in Turó Park, Barcelona
Spanje » Barcelona » Barcelona stad » Turó Park » 08021
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Penthouse van 181 m² met een terras van 20 m² tegenover
het Turó-park, naast Avinguda de Pau Casals.
Deze woning is volledig gerenoveerd door de prestigieuze architectonische studio
Minim. Het appartement is ruim en licht met een eenvoudig en elegant interieur en
edele materialen van de beste kwaliteit
Het dag- en nachtgedeelte zijn duidelijk gedifferentieerd. Bij het betreden van het
appartement leidt een grote hal naar de woonkamer, met grote ramen en twee
verschillende ruimtes: de eetruimte en de leefruimte, die uitkomt op het terras van
20 m² met uitzicht op het park. Aan de woonkamer is een bureau toegevoegd. We
genieten ook van het uitzicht vanuit de eetkamer. Ernaast is er een discreet
gastentoilet.
De volledig uitgeruste keuken van Bulthaup heeft een eethoek en is toegankelijk
vanuit zowel de eetkamer als de hal. Verderop in de gang is er een bijkeuken.
Een schuifdeur leidt naar het nachtgedeelte met een praktische ingebouwde
kledingkast in de gang en drie tweepersoonsslaapkamers, waarvan twee aan de
buitenkant en één aan de binnenkant, allemaal open en licht. Ze zijn zo ontworpen
dat meubels kunnen worden herschikt naar de wensen van de klant, met schakelaars
en aansluitingen in bijna alle wanden voor meer flexibiliteit. De slaapkamer aan de
binnenkant en een van de slaapkamers aan de buitenkant delen een complete
badkamer met twee wastafels, toilet, bidet en ligbad. De master suite is verbonden
met de kleedkamer en de eigen badkamer, met twee wastafels, toilet, bidet en
douche.
Het appartement wordt ongemeubileerd verhuurd, er zijn echter enkele stukken
beschikbaar in het appartement: een cederhouten console in de hal, een tweedeurs
kast in de slaapkamer aan de binnenzijde en een groot bed van 2 meter in de suite,
allemaal nieuw verworven in Minim.
Langetermijnhuurcontract, onroerend goed is vrijgesteld van de limieten van
huurprijzen in Barcelona, aangezien het volledig is gerenoveerd en het certificaat van
renovatie heeft.
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Uitzicht op de bergen, Terras,
Conciërge service, Lift, Hoge plafonds,
Houten vloeren, Natuurlijke lichtinval, ,
Airconditioning, Alarm, Bijkeuken,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Dubbel glas,
Exterior, Gerenoveerd, Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken
Minimale huurperiode: 12 maanden.
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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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