REF. MAD21735

440.000 € Loft - Verkocht

Nieuwbouw loft te koop in Trafalgar, Madrid
Spanje » Madrid » Madrid Stad » Chamberí » Trafalgar »
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VERKOCHT
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OMSCHRIJVING

Nieuwbouw studio-appartement aan de buitenzijde met
twee balkons, een slaapkamer en een aparte keuken te
koop in Almagro, Madrid.
Lucas Fox presenteert deze mooie en comfortabele nieuwbouw studio gelegen in de
wijk Almagro in een van de gebieden met de meeste vraag in de Spaanse hoofdstad.
Bij binnenkomst vinden we de keuken met een woonkamer, waarin zich een balkon
bevindt dat veel natuurlijk licht binnenlaat. Naast dit gebied is er een open
slaapkamer met een balkon en een badkamer, die door de muur is gescheiden van de
keuken.
Deze woning is van alle moderne gemakken voorzien, zoals de Bulthaup keuken, Neff
inbouwapparatuur, en is voorzien van de laatste ontwikkelingen op het gebied van
duurzaamheid en domotica.

lucasfox.co.nl/go/mad21735
Conciërge service, Lift, Houten vloeren,
Natuurlijke lichtinval, Airconditioning,
Balkon, Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Dubbel glas,
Exterior, Inbouwkasten, Inloopkast,
Nieuwbouw, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken

De nieuwbouw beschikt over een stalling voor fietsen, een koelcel op de begane
grond waar u comfortabel uw bestellingen kunt ontvangen zonder dat u thuis hoeft
te zijn en een volledig uitgeruste fitnessruimte die bijdraagt aan een gezond leven.
Ideaal als investering of als tweede woning in Madrid, in een gebied dat voortdurend
groeit en zich ontwikkelt.
Het kan zijn dat de gepubliceerde foto's niet overeenkomen met de beschikbare
woning, aangezien er verschillende typen zijn.
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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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