
VERKOCHT

REF. JAV27893

Prijs op aanvraag Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer appartement met 17m² terras te koop in Jávea, Costa
Blanca
Spanje »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

89m²
Plattegrond  

106m²
Perceeloppervlakte  

17m²
Terras

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.co.nl Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Nieuwbouw appartement op de eerste verdieping in Javea

Appartement op de eerste verdieping te koop, opgeleverd in 2021.

Het appartement bestaat uit: 3 slaapkamers, 2 badkamers, woonkamer, eetkamer,
open moderne keuken, wasruimte en een groot privéterras.

Het is gelegen in een bevoorrechte omgeving naast Av. de Palmela, directe
verbindingen naar het strand en zeer dicht bij het historische stadscentrum waar u
alle diensten heeft die u nodig heeft.

Het heeft verschillende aspecten, zodat u kunt genieten van het wakker worden met
het zonlicht van zonsopgang of genieten van een goed boek tijdens de
zonsondergang, en dit alles met een eigen parkeerplaats, berging,
gemeenschappelijk zwembad en tuinen.

lucasfox.co.nl/go/jav27893

Zwembad, Terras, Lift,
Volledig uitgeruste keuken, Nieuwbouw,
Dubbel glas, Airconditioning
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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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