REF. BCNR20225

€1,600 Per maand Appartement - Te huur - Gereserveerd

3 Slaapkamer Appartement te huur in El Raval, Barcelona
Spanje » Barcelona » Barcelona stad » El Raval » 08001
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Woonoppervlakte

GERESERVEERD

Contact ons over deze woning
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanje
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OMSCHRIJVING

Designer appartement te huur in het hart van Barcelona.
Bij binnenkomst worden we verwelkomd door een comfortabele hal met
inbouwkasten. Aan de linkerkant biedt het pand een mooie woonkamer met toegang
tot een ruim en zonnig balkon met een wasruimte.
De keuken is volledig uitgerust met high-end apparaten en is semi-open naar de
woonkamer.
lucasfox.co.nl/go/bcnr20225

Aan de linkerkant van de hal komen we uit op het nachtgedeelte, dat bestaat uit 3
tweepersoonsslaapkamers, een met inbouwkasten en een eigen badkamer met een
douche. Een badkamer met een ligbad dat de rest van de kamers bedient, maakt de
indeling compleet.
Het pand heeft ook houten vloeren en is uitgerust met nieuwe ramen met dubbele
beglazing, thermische en akoestische isolatie en verwarming.
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Houten vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Balkon, Beveiliging, Bijkeuken,
Dichtbij openbaarvervoer, Dubbel glas,
Exterior, Gerenoveerd, 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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