
VERKOCHT

REF. JAV30808

1.650.000 € Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 4 Slaapkamer huis / villa met 129m² terras te koop in Benissa
Spanje »  Costa Blanca »  Benissa »  03720

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

502m²
Plattegrond  

1.353m²
Perceeloppervlakte  

129m²
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

Deze villa biedt een unieke stijl en afwerking in
Montemar, met zuidoostelijk uitzicht op de rots van Calpe
en de Middellandse Zee.

Deze gezellige villa op een gelijkvloers, bestaat uit 4 slaapkamers en suite, elk met
toegang tot een overdekt terras.

Op de eerste verdieping hebben we 1 slaapkamer en suite, een gastentoilet en een
ruime woon / eetkamer met een volledig uitgeruste keuken met Bosch elektrische
apparaten.

Er is een lift van de bovenste verdieping naar de begane grond en kamerhoge deuren
en ramen met aluminium kozijnen en dubbele beglazing, beveiliging en zonwerend
glas.

De tuin is voorzien van een volautomatisch irrigatiesysteem en een zwembad van 13 x
3 m met pre-installatie voor een warmtepomp. Parkeren is op de bovenste
verdieping.

lucasfox.co.nl/go/jav30808

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Nieuwbouw,
Dubbel glas, Airconditioning

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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