
VERHUURD
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Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sarrià »  08017
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OMSCHRIJVING

Schitterende ongemeubileerde duplex van 220 m²,
volledig gerenoveerd en met originele details.

Prachtige ongemeubileerde duplex van 220 m² met een tuin van 35 m² en twee
parkeerplaatsen.

De woning is gelegen in een rustige en semi-autovrije straat.

Op de eerste verdieping hebben we toegang tot een ruime woon-eetkamer met een
heerlijke open haard. Het is een open ruimte met grote raampartijen en toegang tot
een heerlijk tuintje. Aan de ene kant van de woonkamer bevindt zich een keukentje
met inductiekookplaat, tepanyakki en andere inbouwapparatuur. Naast de hal van de
woning bevindt zich een praktisch gastentoilet en een slaapkamer met bij de entree
een kleedkamer met vijf garderobedeuren. In de slaapkamer bevinden zich nog twee
andere kasten, boekenkasten, een kantoorruimte, twee ramen met uitzicht op de
straat en een eigen badkamer met douche.

De tweede verdieping herbergt drie andere slaapkamers. Een daarvan is een master
suite met een open concept, met vier grote ramen, een kleedkamer, een grote
marmeren dubbele wastafel, een ligbad, een aparte douche en een gesloten toilet en
bidet. Een andere slaapkamer is dubbel en heeft een wastafel in dezelfde kamer,
terwijl de douche en het toilet zich achter een glazen deur bevinden. De laatste
slaapkamer heeft een raam aan de straatkant, een marmeren wastafel, een douche
en een toilet.

Het pand heeft vloerverwarming op gas, warm / koud airconditioning en hoge
plafonds met Catalaanse gewelven. De vloer op de eerste verdieping is betegeld en
de vloer op de bovenste verdieping is houten vloeren. Het is een designhuis, met
karakter, praktijk maar met persoonlijkheid. Op slechts 20 meter afstand zijn twee
optionele parkeerplaatsen.

Beschikbaar op lange termijn huurcontract

lucasfox.co.nl/go/bcnr24428

Tuin, Natuurlijke lichtinval,
Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Open haard, Inloopkast, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Airconditioning

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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