REF. POZ23937

€985,000 Appartement - Te koop

Excellent 4 Slaapkamer Appartement met 20m² terras te koop in Aravaca, Madrid
Spanje » Madrid » Aravaca » 28223
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+34 699 095 185
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Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Spanje
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OMSCHRIJVING

Prachtig gloednieuw appartement van 185 m² aan de Calle
Cabellera Berenice, met een terras van 20 m² met uitzicht
op Madrid en Valdemarín. Over enkele maanden klaar
voor bewoning.
Lucas Fox International Properties presenteert met trots een luxe appartement in
een van de meest prestigieuze wijken van Madrid, waar u kunt genieten van alle
diensten in de omgeving. Zowel interieur als exterieur zijn zorgvuldig geselecteerd
om een uitstekend resultaat te garanderen. Het bouwbedrijf heeft het gepland voor
oplevering in september 2020. Het appartement is een begane grond met de
werkelijke hoogte van een eerste verdieping met een terras boven de
gemeenschappelijke tuin. Het heeft 160 m² accommodatie en 20 m² terras, met een
prachtig uitzicht over Madrid.
Het bestaat uit 4 slaapkamers, 4 badkamers, een woon-eetkamer en een grote
keuken. Het appartement beschikt tevens over 2 garageplaatsen en een berging.

lucasfox.co.nl/go/poz23937
Tuin, Prive garage, Hoge plafonds,
Natuurlijke lichtinval,
Modernistisch gebouw, Parkeerplaats,
Airconditioning, Alarm, Beveiliging,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Dubbel glas,
Exterior, Inbouwkasten, Nieuwbouw,
Uitzicht, Volledig uitgeruste keuken

Het biedt de beste kwaliteit afwerkingen op de markt, zoals airconditioning met
vloerverwarming en -koeling (warm-koud), kalkstenen en marmeren badkamers,
draai-kiep PVC-ramen met dubbele thermische onderbreking, elektrische rolluiken,
een veilige deur , imitatie eikenhouten porseleinen vloeren, led-verlichting, Zelarikeukeninrichting en Neff-apparaten.
Deze woning garandeert maximaal comfort in al zijn kamers en heeft alle kenmerken
die nodig zijn om een droomhuis te worden.
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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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