REF. BCNR25711

€1,800 Per maand Appartement - Te huur - In prijs verlaagd

Excellent 3 Slaapkamer Appartement met 32m² terras te huur in Eixample Links
Spanje » Barcelona » Barcelona stad » Eixample Links » 08015
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+34 933 562 989
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Rustig gelijkvloers appartement in uitstekende staat,
gerenoveerd en instapklaar, te huur op Carrer Diputació,
Barcelona.
Dit appartement bevindt zich op de begane grond van het pand en heeft directe
toegang vanaf de straat.
Bij binnenkomst leiden een paar trappen ons naar de woon-eetkamer, een ruime en
open ruimte met vide, ideaal als kinderspeeltuin of studieruimte.
Vervolgens komen we bij de keuken, die volledig is uitgerust met apparatuur en met
al het benodigde keukengerei. Direct ernaast is er een binnenpatio en een grote
kelder / berging, zeer praktisch door zijn grote afmeting. Verder is er een
wasautomaat en ook een droger.
Het appartement heeft drie slaapkamers. De eerste is momenteel ingericht als
woonkamer met een slaapbank, maar kan gemakkelijk worden omgebouwd tot een
familie- of logeerkamer. De tweede slaapkamer is individueel met een uitschuifbed
en heeft een bureau. Ten slotte is de grote tweepersoonsslaapkamer, een suite met
eigen badkamer en kantoor, de meest ruime en biedt een kleedkamer, kantoorruimte
en badkamer. Vanaf hier hebben we toegang tot het ruime terras, dat erg licht is
omdat het gedurende een deel van de dag zon ontvangt en is voorzien van een tafel
en stoelen.
Het appartement wordt opgeleverd met een gastentoilet.
Het pand is onlangs gerenoveerd en heeft onder andere houten vloeren en
Catalaanse gewelfde plafonds. Daarnaast is er wekelijkse schoonmaak, wifi en alarm
voor 150 € per maand.
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Hoge plafonds, Houten vloeren,
Natuurlijke lichtinval, Airconditioning,
Alarm, Berging, Bijkeuken, Chill out area,
Dichtbij openbaarvervoer, Dubbel glas,
Gerenoveerd, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken
Nu beschikbaar!
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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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