
REF. BCNR36560

8.500 € Per maand Appartement - Te huur
Excellent 4 Slaapkamer appartement te huur in Eixample Rechts, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08009

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

200m²
Plattegrond

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanje
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OMSCHRIJVING

Te huur prachtige woning in een pand in Eixample Rechts,
met vier kamers en volledig gerenoveerd.

De maandhuur voor deze woning is € 8.500,- bij huren voor 1 jaar of langer, huurt u
tussen de 2 en 11 maanden € 10.000,- per maand.

Het huis heeft 200 m² en is verdeeld in twee goed afgebakende gebieden. In het
daggedeelte vinden we een prachtige en lichte keuken met een Ceasarstone
aanrechtblad, NEFF-apparatuur en drie ramen. Vervolgens hebben we een
middelgrote kamer met uitzicht op een lichtbron, een badkamer in beige tinten met
design wastafel, uitzicht op de patio en daarachter een kast, de cv-ketel en de
wasmachine. Aan de andere kant hebben we toegang tot de woonkamer met hoge
plafonds met een Catalaans gewelf en een rechthoekige plattegrond. Hierdoor is er
toegang tot een prachtige galerij met uitzicht op een prachtige binnenplaats typisch
voor de Eixample.

In het nachtgedeelte vinden we een middelgrote kamer en suite met een inbouwkast
met drie deuren en een raam met uitzicht op de patio. Het heeft een eigen badkamer
in zwart-wit tinten met een grote wastafel en douche. Evenzo zien we twee andere
kamers, één aan elke kant van de gang, met een vierdeurs inbouwkast, uitzicht naar
buiten en een groot balkon met uitzicht op een prachtige basiliek. Men heeft een
eigen badkamer in zwarte en beige tinten met een enkel wastafelmeubel en een
douche in zwarte tinten.

Evenzo kunnen ze profiteren van het prachtige gemeenschappelijke terras met alle
comfort om te genieten van het mediterrane klimaat.

Dankzij het architectuur- en ontwerpteam van Vilablanch valt het ontwerp van dit
huis op door zijn kwaliteiten, zijn eenvoud en elegantie.

lucasfox.co.nl/go/bcnr36560

Zeezicht, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval,
Mozaïeke tegelvloeren,
Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Modernistisch gebouw,
Gemeenschappelijk terras,
Volledig uitgeruste keuken, Uitzicht,
Nieuwbouw, Inloopkast, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas, Domotica systeem,
Diervriendelijk, Dichtbij openbaarvervoer,
Chill out area, Balkon, Airconditioning, 

Minimale huurperiode: 2 maanden.

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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