REF. POZ22534

1.250.000 € Huis / Villa - Te koop

Nieuwbouw 4 Slaapkamer huis / villa te koop in Pozuelo, Madrid
Spanje » Madrid » Pozuelo » 28222
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518m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Contact ons over deze woning
+34 699 095 185

pozuelo@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Spanje
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OMSCHRIJVING

Nieuwbouwvilla in het buitengewone gebied van de
satellieten, Majadahonda, met onafhankelijk perceel en
privézwembad.
Lucas Fox International Properties presenteert exclusief dit nieuwe vrijstaande huis
op een buitengewoon perceel van 518 m². Het is een moderne, originele en
eigentijdse ontwerpconstructie, met een tuin en een privézwembad.
Het huis heeft een uitstekende afwerking en is het type onroerend goed waar veel
vraag naar is op de huidige markt. Er is veel zorg besteed aan de kleinste details in
het ontwerp, de esthetiek en de optimalisatie van natuurlijk licht. Het resultaat is een
elegant huis dat zeer helder is en met een gastvrije inrichting en sfeer.
Het project biedt u de mogelijkheid om het huis naar wens aan te passen: u kunt de
indeling van het interieur aanpassen, kamers toevoegen of verwijderen volgens uw
behoeften, en de vloer- en verfafwerking kiezen.

lucasfox.co.nl/go/poz22534
Tuin, Zwembad, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval,
Modernistisch gebouw, Parkeerplaats, ,
Airconditioning, Alarm, Barbecue,
Dichtbij openbaarvervoer,
Domotica systeem, Dubbel glas, Exterior,
Inbouwkasten, Nieuwbouw, Open haard,
Uitzicht, Volledig uitgeruste keuken

Het huis ligt op een prachtige locatie, in een exclusief gebied in ontwikkeling, met
een unieke omgeving en dicht bij het centrum. Het huis krijgt een constructie van
twee verdiepingen plus de kelder. De hoofdkamers, zoals de woonkamer met dubbel
hoog plafond, zullen genieten van een fantastisch uitzicht en grote buitenruimtes
met veranda's en terrassen. Het huis krijgt een garage met een capaciteit voor
meerdere auto's.
De leverdatum van deze prachtige villa is gepland voor 2021. Aarzel niet om contact
met ons op te nemen voor meer informatie over dit project.
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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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