
VERKOCHT

REF. MRS28902

520.000 € Huis / Villa - Verkocht
5 Slaapkamer huis / villa te koop in Cabrils, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Maresme Kust »  Cabrils »  08348

5
Slaapkamers  

3
Badkamers  

357m²
Plattegrond  

883m²
Perceeloppervlakte

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.co.nl Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Spanje
Contact ons over deze woning

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


OMSCHRIJVING

Charmante woning met tuin en privé zwembad te koop in
het centrum van Cabrils.

Deze prachtige woning met 5 slaapkamers ligt op een steenworp afstand van het
centrum van Cabrils, scholen en alle voorzieningen. Het huis is gebouwd in 1970, het
is verdeeld over 2 comfortabele verdiepingen, een garage en biedt vele
mogelijkheden voor renovatie.

De bebouwde oppervlakte bedraagt 354 m² en het land meet 883 m². Het huis heeft
een oostelijke oriëntatie en een mooi uitzicht over de stad.

De begane grond van het huis bestaat uit een ruime en lichte woonkamer met open
haard en een prachtig Catalaans gewelfd plafond. De eetkamer heeft directe toegang
tot het terras en de tuin. Naast de woonkamer is de keuken met toegang tot de tuin,
een gastenbadkamer en een tweepersoonsslaapkamer.

Op de onderste verdieping vinden we het nachtgedeelte met 5 slaapkamers en 2
badkamers. Deze verdieping heeft ook direct toegang tot een veranda en de tuin.

De prachtige tuin heeft veel uitnodigende hoekjes en biedt ruimte en rust. Onder
volwassen bomen is een grote zomerveranda met daarnaast het zwembad.

De garage bevindt zich onder het huis en heeft een capaciteit van 1 auto. De straat
waar de woning zich bevindt is erg rustig en behoort tot de besloten gemeenschap.

Dit charmante huis in het hart van Cabrils biedt veel verschillende
renovatiemogelijkheden om het aan uw wensen aan te passen. Bel ons voor een
bezichtiging.

lucasfox.co.nl/go/mrs28902

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Monumentale details,
Hoge plafonds, Verwarming, Uitzicht,
Renovatie object, Open haard,
Inbouwkasten, Exterior, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Berging, Balkon, Alarm, , 
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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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