
VERKOCHT

REF. MAD35722

495.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 1 Slaapkamer appartement te koop in Cortes / Huertas, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Cortes / Huertas »  28014

1
Slaapkamers  

1
Badkamers  

63m²
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
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Huis met 1 slaapkamer, onlangs gerenoveerd en volledig
gemeubileerd en uitgerust, met een groot potentieel voor
winstgevendheid, te koop in Cortes-Huertas, Madrid.

Lucas Fox presenteert dit kadastrale pand van 63 m² te koop in een representatief
landgoed in Cortes-Huertas, in het centrum van Madrid.

Dankzij de ligging en de renovatiestijl is dit appartement ideaal voor investeerders.
De afmetingen en indeling vormen een compact appartement met een slaapkamer,
een badkamer en een woon-eetkamer met een volledig ingerichte kitchenette. Het
appartement is gelegen op de eerste verdieping met een raam naar de straat en
meerdere ramen naar de patio.

Het heeft een recente uitgebreide hervorming ondergaan, met goede afwerkingen die
natuurlijk hout combineren met een bakstenen muur en moderne meubels en
apparatuur, aangezien het volledig uitgerust en gemeubileerd wordt opgeleverd. Het
heeft ook individuele verwarming op aardgas en airconditioning.

Het bevindt zich net achter het Congres van Afgevaardigden en kijkt uit op een klein
plein. Het gebied is een grote toeristische attractie, naast de Paseo del Prado en Sol,
dus het is omgeven door allerlei soorten winkels, restaurants, bioscopen en theaters,
en het is ook zeer goed verbonden met verschillende metrolijnen.

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie en om bezoeken aan te
vragen.

De uiteindelijke prijs moet worden toegevoegd aan de geadverteerde prijs plus 7% -
11% voor belastingen en bijkomende kosten toerekenbaar aan de kopende partij.

lucasfox.co.nl/go/mad35722

Lift, Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Inloopkast, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, 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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