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Classic house for sale in Cabrils Barcelona Costa Maresme
Spanje » Barcelona » Maresme Kust » Cabrils » 08348

5

3

465m²

342m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Contact ons over deze woning
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Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Spanje
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OMSCHRIJVING

Fantastische gezinswoning te koop in het centrum van
Cabrils met zwembad en privé parkeerplaats.
Dit mooie huis in koloniale stijl werd gebouwd rond 1936 en is de afgelopen 20 jaar
nauwgezet gerenoveerd. Het is gelegen in het centrum van het charmante dorpje
Cabrils, op loopafstand van alle voorzieningen, restaurants en winkels.
Enkele van de originele kenmerken zijn onder meer witmarmeren vloeren met
zwartmarmeren details, glas-in-loodramen, decoratieve plafondlijsten en dubbele
Franse deuren. Het middelpunt van het huis is een prachtige palissanderhouten trap.
Neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezichtiging te plannen.

lucasfox.co.nl/go/lfs2484
Zeezicht, Terras, Tuin, Zwembad,
Prive garage, Klassieke bouwstijl,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats, ,
Airconditioning, Alarm, Balkon, Barbecue,
Berging, Bijkeuken, Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Diervriendelijk,
Exterior, Open haard, Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken
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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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