REF. POZ22462

€1,600,000 Huis / Villa - Te koop

Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa met 120m² Tuin te koop in Pozuelo, Madrid
Spanje » Madrid » Pozuelo » 28223
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+34 699 095 185
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lucasfox.co.nl
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OMSCHRIJVING

Fantastisch 480 m² rijtjeshuis in uitstekende staat, met
een geweldige lay-out, een prachtige privétuin en
zwembad, gelegen in de zeer veilige en prestigieuze La
Finca-ontwikkeling in Pozuelo, Madrid.
Lucas Fox presenteert met genoegen dit prachtige familiehuis te koop in de zeer
veilige en prestigieuze La Finca-ontwikkeling. De huidige eigenaren hebben dit huis
in uitstekende staat gehouden zoals de foto's laten zien en dit is een van de beste
kansen die momenteel op de markt zijn in dit deel van de ontwikkeling.
Deze prachtige luxe woning is gelegen in Paseo de Club Deportivo, binnen de
gemeenschap van La Finca, en biedt haar inwoners state-of-the-art beveiliging met
24-uurs gecontroleerde toegang en een conciërgeservice.
Dit huis is verdeeld over 4 verdiepingen met meer dan 480 m² zeer comfortabele
woonruimte. We betreden het pand in een grote hal van waaruit we toegang krijgen
tot de open woon / eetkamer rechtdoor. Dit gedeelte van het huis is zeer ruim met
ruimte voor verschillende zitjes, het is gevuld met natuurlijk licht en heeft hoge
plafonds. Lopend naar de overdekte veranda en de tuin vinden we de eetkamer aan
de rechterkant en ook toegang tot de extra grote keuken.

lucasfox.co.nl/go/poz22462
Tuin, Zwembad, Conciërge service,
Hoge plafonds, Marmeren vloeren,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats, ,
Airconditioning, Alarm, Balkon, Barbecue,
Berging, Beveiliging, Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Diervriendelijk,
Dubbel glas, Exterior, Inbouwkasten,
Inloopkast, Open haard, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken

Als we door grote glazen deuren van vloer tot plafond komen, vinden we een mooie
overdekte veranda met zit- en eetgedeelte, met uitzicht op de goed onderhouden tuin
en het privézwembad.
De keuken is volledig uitgerust met hoogwaardige apparatuur en heeft zowel een
kookeiland als een informele ontbijtruimte, evenals directe toegang tot de tuin.
Vanuit de keuken hebben we directe toegang tot de bijkeuken via een korte trap.
Als we rechtsaf slaan vanuit de hal, vinden we een gastentoilet en een grote familie /
tv / speelkamer die momenteel ook is ingericht met een tafel om te studeren of
bordspellen te spelen.
Op de eerste verdieping vinden we 3 ruime slaapkamers die 2 complete badkamers
delen. Een van de slaapkamers heeft een eigen terras met prachtig uitzicht.
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Op de tweede verdieping vinden we de hoofdslaapkamer met een grote ensuite
badkamer en profiteert ook van een fantastische inloopkast. Het heeft ook directe
toegang tot een intern balkon, dat momenteel is ingericht als kantoor aan huis en dit
gebied heeft ook een eigen extern privéterras.
In de kelder vinden we nog een grote multifunctionele lounge, die kan worden
gebruikt als een thuisbioscoop of een speelkamer, en profiteert van direct natuurlijk
licht. Op dit niveau vinden we ook de serviceslaapkamer met een eigen badkamer,
een wijnkelder en een grote open ruimte met meerdere kasten.
Er is directe toegang tot de gemeenschappelijke garage en deze accommodatie heeft
5 parkeerplaatsen.
Kortom, dit mooie en zeer goed onderhouden huis is een van de beste voorbeelden
in de prestigieuze Paseo de Club Deportivo-ontwikkeling in La Finca en de
toekomstige eigenaars moeten gewoon de sleutels ophalen en intrekken.
Neem contact met ons op om een bezichtiging te organiseren; het pand is
gemakkelijk te tonen.
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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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