REF. MAT23701

890.000 € Huis / Villa - Verkocht

10 Slaapkamer huis / villa met 3,745m² Tuin te koop in Arenys de Munt, Barcelona
Spanje » Barcelona » Maresme Kust » Arenys de Munt » 08358
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VERKOCHT

Contact ons over deze woning
+34 935 007 658

mataro@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Spanje
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OMSCHRIJVING

16e-eeuwse boerderij, gerenoveerd in 1950, in perfecte
staat van onderhoud. Interessante kans voor
investeerders, met aangrenzend perceel met
bouwvergunning.
Ideale woonboerderij voor een gezin of als investering, met een oppervlakte van 1090
m², waarvan 742 m² bruikbaar, op een perceel van 3,754 m². Het land is verdeeld in
drie delen: het huis en 523 m² en 2.293 m², beide met een bouwvergunning, waarmee
14 woningen voor de eerste en 21 voor de tweede kunnen worden gebouwd. De
boerderij en de 2 percelen kunnen samen worden verkocht voor in totaal € 2.000.000.
Het centrale plein Arenys de Munt, op slechts 400 meter afstand, biedt alles wat u
nodig heeft voor het dagelijks leven. Het huis ligt ook op slechts 30 minuten van de
stad Barcelona.

lucasfox.co.nl/go/mat23701
Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Paardrij faciliteiten,
Natuurlijke lichtinval,
Mozaïeke tegelvloeren, Parkeerplaats,
Verwarming, Open haard, Exterior,
Dienstingang, Dichtbij openbaarvervoer,
Chill out area, Barbecue, Balkon,

De boerderij heeft een zuidelijke oriëntatie en alle kamers hebben toegang naar
buiten, wat betekent dat natuurlijk licht de hele ruimte overspoelt. Omdat er geen
aangrenzende gebouwen zijn, is rust gegarandeerd.
Het huis heeft een zeer functionele indeling met een goed gedefinieerde dag- en
nachtruimte en een goed gedifferentieerd servicegebied. Het bestaat uit 10
slaapkamers, 5 badkamers en meerdere lounges, een bibliotheek en diverse
kantoren.
Bij het betreden van het huis neemt onze verbeelding ons terug in de tijd en
observeert de details van de stenen muren, de bogen en de massief houten kozijnen.
Dit alles, met modern comfort toegevoegd. Het is uitgerust met elektriciteit, water,
verwarming op olie en gas op straat, voor het geval u de installatie wilt doen.
Daarnaast heeft het een rivierwatertuit voor irrigatie.
Aan een van de zijkanten van het perceel bevindt zich het zwembad, de relaxruimte,
een barbecue, een kleedkamer en een badkamer om dit deel van het huis te
bedienen dat in de zomer veel zal worden gebruikt. Het zwembad zal iedereen
bekoren, aangezien de strategische ligging totale privacy garandeert. Verder beschikt
de woning over een eigen kapel, een heel bijzonder kenmerk.
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Als de door de boerderij geboden ruimte niet voldoende is, heeft deze een bebouwde
oppervlakte van 1000 m², met de capaciteit om 5 woningen te bouwen. Het is
mogelijk om gemakkelijk op het perceel te parkeren.
Met ruimte en frisse lucht op een paar meter van het centrale plein van Arenys de
Munt, op 5 minuten van het strand en niet meer dan 30 minuten van Barcelona, is
deze boerderij een ideale plek om te wonen.
Neem voor meer informatie contact met ons op.
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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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