
VERKOCHT

REF. JAV28074

420.000 € Huis / Villa - Verkocht
3 Slaapkamer huis / villa te koop in Jávea, Costa Blanca
Spanje »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

194m²
Plattegrond  

1.035m²
Perceeloppervlakte

+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

Een mooi voorbeeld van een Tosalet-villa gelegen op de
bovenste hellingen van deze prestigieuze ontwikkeling,
aan een rustige weg.

Uitstekende villa in een rustige straat gelegen op de bovenste hellingen van de
prestigieuze ontwikkeling El Tosalet. Het is een exclusieve ontwikkeling met een
beveiligingsdienst en een administratiekantoor.

Het huis is grotendeels gelijkvloers en heeft parkeergelegenheid op straatniveau.

Via de serre of het terras hebben we toegang tot de woonkamer. Hier kunt u al de
traditionele kenmerken van dit type villa waarderen, zoals het houten plafond met
balkenplafond, de muur in Tosca-stijl en de ingebouwde open haard. Via enkele
treden bereiken we de eetkamer, met toegang tot de ruime keuken, met een
ontbijthoek en uitgang naar het terras op het oosten.

Het slaapgedeelte biedt drie 3 tweepersoonsslaapkamers, waaronder de
hoofdslaapkamer met een complete badkamer, evenals een familiebadkamer met
een douche.

Buiten vinden we een tuin met een grasveld en een ander landschapsgebied met
volwassen heggen, palmbomen en bomen. Ten slotte is er een open terras met
Tosca-bogen en een zwembad van 31 m² met een solarium. Met dit alles kunt u zowel
in de winter als in de zomer heerlijk ontspannen en genieten van de zon.

Het huis is voorzien van draairamen met dubbele beglazing en met horren. Onder
zijn kenmerken kunnen we de centrale verwarming door radiatoren, de
airconditioning benadrukken. Daarnaast zijn in 2006 zowel de badkamers als de
keuken gerenoveerd.

Neem contact op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/jav28074

Zwembad, Terras, Prive garage, Verwarming,
Open haard, 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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