
REF. MRB7767

695.000 € Appartement - Te koop
Nieuwbouw 3 Slaapkamer appartement met 49m² Tuin te koop in Benahavís, Costa
del Sol
Spanje »  Costa del Sol »  Benahavís landinwaarts »  Benahavís »  29769

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

123m²
Plattegrond  

80m²
Terras  

49m²
Tuin

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.co.nl Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

161 m² gelijkvloers appartement met 3 slaapkamers, 3
badkamers en een terras van 68 m² te koop in Benahavís
in een exclusief nieuwbouwproject in Benahavis

Het complex biedt uitstekende gemeenschappelijke voorzieningen, waaronder
ultramoderne sportscholen, talrijke binnen- en buitenzwembaden voor alle
leeftijden, 2 tennisbanen en 2 padelbanen en kinderspeelplaatsen. Het wordt
gebouwd in 150.000 m² in 2 fasen, waarvan de eerste gepland is voor voltooiing eind
2018 en de tweede eind 2019.

Een groot voordeel van een huiseigenaar in dit complex is dat u toegang kunt krijgen
tot de Marbella Club en Puente Romano Hotelfaciliteiten, waaronder privégolfbanen,
een manege, strandclubs, tennisclubs, spa's en kinderclubs, onder voorbehoud van
beschikbaarheid.

Bijkomende kenmerken van de ontwikkeling zijn CCTV-bewakingscamera's, video-
intercomsystemen, liften naar elk huis en een ondergrondse parkeerplaats voor elke
woning met op afstand bedienbare garagedeuren.

Deze woning biedt een zeer hoog potentieel huurrendement en kan actief worden
beheerd en onderhouden om eigenaren te helpen die hun woning willen verhuren.
Hernieuwbare energiesystemen maken deze milieuvriendelijke huizen en houden de
kosten onder controle.

Een moderne accommodatie van hoge kwaliteit met een onmiskenbaar Andalusisch
tintje.

lucasfox.co.nl/go/mrb7767

Zwembad, Tuin, Terras, Binnenzwembad,
Tennisbaan, Gym, Lift, Padeltennis baan,
Marmeren vloeren, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Speelplaats, Nieuwbouw,
Inbouwkasten, Beveiliging, Alarm,
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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