REF. MLG19426

460.000 € Huis / Villa - Te koop

Excellent 4 Slaapkamer Huis / Villa met 50m² Tuin te koop in East Málaga, Malaga
Spanje » Malaga » East Málaga » 29018
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Contact ons over deze woning
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spanje
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OMSCHRIJVING

Gedeeltelijk gerenoveerd huis met een tuin en een
barbecue te koop in Cerrado de Calderón.
Vrijstaand huis in het onderste deel van de prestigieuze woongemeenschap Cerrado
de Calderón, met een bebouwde oppervlakte van 104 m² en op een perceel van 210
m². Dit zijn de metingen die in de akte verschijnen, hoewel het twee jaar geleden
gedeeltelijk werd gerenoveerd en momenteel een grotere bebouwde oppervlakte
heeft (nog eens 18 m² volgens het kadaster). Tijdens de renovatie werd de
woonkamer uitgebreid, zwevende laminaatvloeren toegevoegd en de keuken en
badkamer veranderd.
Het huis is verdeeld over drie verdiepingen. Op de onderste verdieping, op
straatniveau, bevindt zich de garage.

lucasfox.co.nl/go/mlg19426
Zeezicht, Terras, Tuin, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Airconditioning, Barbecue, Exterior,
Open haard, Uitzicht

Toegang tot het huis is via een gemeenschappelijke trap vanaf de straat, die leidt
naar de eerste verdieping. Het eerste wat we bij het betreden van het appartement
zien, is een trap naar de bovenverdieping, gevolgd door links een toilet en de keuken.
Er is ook een slaapkamer met en-suite badkamer en aan de rechterkant de grote
woonkamer met een open haard, de woonkamer komt uit op een overdekte veranda
met treden die leiden naar de barbecue en de tuin.
Op de bovenste verdieping is er een gerenoveerde badkamer en de overige
slaapkamers, allemaal met inbouwkasten.
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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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