
REF. MAD10190

650.000 € Appartement - Te koop
2 Slaapkamer appartement te koop in Malasaña, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Malasaña »  28004

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

121m²
Plattegrond

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
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OMSCHRIJVING

Uitstekende gelegenheid voor investeerders om dit ruime
pand te renoveren, gelegen in een exclusief gebied naast
de wijk Justicia in Madrid.

Lucas Fox presenteert deze kadastrale woning van 120 m² te koop, gelegen op de
bovenste verdieping van een prachtig klassiek gebouw, met een representatief
portaal van de wijk Malasaña, in een rustige straat in de buurt.

Het huis, dat veel mogelijkheden voor renovatie heeft, heeft momenteel een grote
slaapkamer met een en-suite badkamer, maar door de indeling kunnen er twee
tweepersoonsslaapkamers worden gemaakt.

De woning wordt betreden via een hal die leidt naar een woonkamer van 40 m² en
twee balkons aan de straatkant. Vervolgens is er een gang met grote raampartijen
naar de patio, waardoor je toegang hebt tot de hoofdslaapkamer met eigen
badkamer, een tweede badkamer en de aparte keuken.

Het huis ligt op het zuidwesten, dus het ontvangt de hele dag licht en een aantal
prachtige zonsondergangen. Het appartement is voorzien van individuele verwarming
op gas en een berging op de zolders van het gebouw. Bovendien is de boerderij
onlangs gerenoveerd en heeft hij een lift, dus we bieden u een huis om naar uw wens
te verbouwen in een onlangs gerenoveerde boerderij.

Een ideale woning voor investeerders, stellen of alleenstaanden of als tweede
verblijf, vanwege de ligging en afmetingen. Aarzel niet om ons te contacteren voor
meer informatie of om bezoeken aan te vragen.

De koper wordt geïnformeerd dat de aankoop van een woning in de Gemeenschap
van Madrid een prijsstijging met zich meebrengt van 7% tot 11% voor belastingen en
bijkomende kosten.

lucasfox.co.nl/go/mad10190

Lift, Natuurlijke lichtinval,
Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Verwarming, Renovatie object, Exterior,
Berging, Balkon, 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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