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1.951m²
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OMSCHRIJVING

Investeringsmogelijkheid: groot perceel om te kopen in
een eersteklas woonwijk van Cabrils aan de kust van
Maresme.

Dit grote perceel in de woonwijk Montcabrer in de stad Cabrils is momenteel niet
gecategoriseerd voor residentiële ontwikkeling, maar er is potentieel dat het perceel
in de toekomst kan worden herbestemd voor residentieel gebruik. Omdat het wordt
aangeboden tegen een prijs van minder dan 50% van de standaardprijs per m² voor
bebouwbare woonwijken in dit exclusieve deel van de kust van Maresme, is dit een
interessant investeringsvoorstel voor een vastgoedinvesteerder.

Dit perceel is 1.951 m² groot en ligt op het zuid / zuid-westen met wat uitzicht op zee.
Het ligt op 10 minuten lopen van het dorpscentrum van Cabrils en op slechts 2 km
van de zee en de aantrekkelijke badplaats Vilassar de Mar.

Het perceel maakte vroeger deel uit van een lokale privésportclub met een voorhof,
een squashbaan en een tennismuur, gebouwd in de jaren 1960 en momenteel
ongebruikt.

Het is omgeven door woonwijken en is het enige straat op straat dat is
geclassificeerd als "recreatief gebruik", waardoor de kans op een mogelijke
toekomstige verandering in classificatie groter wordt.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/mrs16236
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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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