
VERKOCHT

REF. POZ21011

835.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer appartement met 270m² Tuin te koop in Aravaca, Madrid
Spanje »  Madrid »  Aravaca »  
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OMSCHRIJVING

Prachtig luxe appartement met 2 slaapkamers te koop
met een privétuin van 270 m² in Japanse stijl in een
ontwikkeling met een gemeenschappelijk zwembad en
tuinen, op een bevoorrechte locatie in Valdemarin,
Madrid.

Lucas Fox is trots om op exclusieve basis dit 2-slaapkamer appartement op de
begane grond te koop aan te bieden. Dit mooie en elegante pand is gelegen in een
prestigieuze en zeer veilige privéontwikkeling op een van de beste locaties in
Valdemarin.

Dit mooie en zorgvuldig onderhouden appartement op de begane grond is omgeven
door belangrijke faciliteiten, waaronder de beste lokale restaurants (Baravaca,
Ambassade, Guito's) en grote ziekenhuizen, waaronder Sanitas Zarzuela en Vithas
Nisa. Er is een zeer directe toegang tot de ringwegen A-6 en M-40, waardoor u binnen
10 minuten snel in het centrum van Madrid bent.

Het appartement is erg ruim en alle vertrekken hebben een fantastische natuurlijke
lichtinval. Vanuit de inkomhal hebben we toegang tot de grote woon-eetkamer met
schuifdeuren die uitkomen op een privétuin van 270m², die is aangelegd in Japanse
stijl volgens een zeer hoge standaard.

Er is een mooie overdekte veranda met ligstoelen, ideaal om buiten te dineren.

Aan de rechterkant leidt een gang naar de slaapvertrekken met twee flinke
slaapkamers. Een van de slaapkamers heeft inbouwkasten en een aparte complete
badkamer er tegenover.

Verderop in de gang vinden we een ruime hoofdslaapkamer met een en-suite
badkamer en inloopkast. Alle slaapkamers hebben ingebouwde kasten en veel
natuurlijk licht.

Aan de linkerkant is er een keuken voorzien van hoogwaardige apparatuur en een
aparte bijkeuken met wasmachine en droger. Er is een mogelijkheid om in deze
ruimte een dienstslaapkamer te creëren, wat enkele buren hebben gedaan. Tevens is
er een apart gastentoilet.

Twee grote parkeerplaatsen en een opbergkast zijn bij de prijs inbegrepen.

lucasfox.co.nl/go/poz21011

Zwembad, Tuin, Terras, Conciërge service,
Lift, Natuurlijke lichtinval,
Marmeren vloeren, Houten vloeren,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Speelplaats, Rolstoeltoegankelijk,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Beveiliging, Berging, Alarm, Airconditioning
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Het appartement bevindt zich in een zeer veilig gebouw met een 24-uurs
conciërgebalie en mooie gemeenschappelijke tuinen met twee buitenzwembaden.

Samenvattend presenteert Lucas Fox dit ideale huis voor een stel of klein gezin.

Neem contact op met Lucas Fox via e-mail of telefoon om een bezichtiging te
organiseren. We werken 7 dagen per week om ons aan te passen aan de behoeften
van onze klanten.

Als alternatief kunt u ons bezoeken in onze onlangs geopende Lucas Fox-lounge aan
de Avenida de Europa 38 in Pozuelo om uw vereisten in meer detail te bespreken,
zodat we u kunnen helpen bij het vinden van uw perfecte huis of investering.
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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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