
VERKOCHT

REF. POZ24121

745.000 € Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer Appartement met 40m² terras te koop in Pozuelo,
Madrid
Spanje »  Madrid »  Pozuelo »  28223

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

143m²
Plattegrond  

40m²
Terras

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.co.nl Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Gloednieuw luxe appartement in prestigieuze
ontwikkeling Alamos de Bularas met gemeenschappelijke
tuinen, zwembad en speeltuin op groene locatie in
Pozuelo op loopafstand van de beste lokale scholen.

Lucas Fox is verheugd om het laatste 3-slaapkamer appartement te koop aan te
bieden in deze zeer exclusieve nieuwbouwproject op een prachtige locatie in Pozuelo
de Alarcon.

Het appartement is binnen 1-2 maanden klaar voor bewoning

Alamos de Bularas is een exclusieve boetiekontwikkeling van slechts 23 luxe
appartementen verdeeld over twee gebouwen met een prachtig design. Bewoners
zullen genieten van een buitenleven in deze veilige en gesloten ontwikkeling met een
fantastisch gemeenschappelijk terrein met een groot zwembad, een speeltuin en 2
multifunctionele gemeenschappelijke ruimtes.

Deze ontwikkeling is gelegen in een zeer groene omgeving van Pozuelo de Alarcon,
dicht bij lokale en internationale topscholen, parken, diensten en toegang tot Madrid.
Liceo Sorolla en Kensington School liggen op (10 minuten) loopafstand en de
prestigieuze American School of Madrid ligt op slechts 8 minuten met de auto.

Dit appartement op de eerste verdieping is bereikbaar met de lift en er zijn slechts 2
appartementen per verdieping. De opvallende kenmerken zijn de kwaliteit van de
materialen met mooie verwarmde Porcelanosa-vloeren en alle kamers hebben
fantastische kamerhoge ramen en deuren die elke kamer een overvloed aan
natuurlijk licht geven.

Het appartement heeft een domoticasysteem dat het licht, de airconditioning en de
automatische zonwering regelt.

Er is een mooie grote open woon- en eetkamer met directe toegang tot het terras van
40 m² met een prachtig uitzicht over de groene gebieden van de ontwikkeling van
Bularas.

De keuken is uitgerust met hoogwaardige Siemens-apparaten en heeft ook een grote
ontbijtruimte en directe toegang tot het terras.

lucasfox.co.nl/go/poz24121

Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Speelplaats, Rolstoeltoegankelijk,
Nieuwbouw, Inloopkast, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas, Domotica systeem,
Diervriendelijk, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Beveiliging, Berging, Balkon,
Alarm, Airconditioning
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Direct vanuit de inkomhal gaan we naar de slaapvertrekken waar we 2 slaapkamers
vinden die een badkamer delen en de master suite heeft een ensuite badkamer en
een inloopkast.

3 grote parkeerplaatsen en 1 berging zijn bij de prijs inbegrepen.

Samenvattend een uitgelezen kans om een nieuwbouw appartement te kopen welke
binnen een maand klaar is voor bewoning. U hoeft alleen de sleutels op te halen en
in te trekken. Deze woning is ook een geweldige investeringsmogelijkheid gezien het
tekort aan goede huurappartementen in de omgeving, met een huurrendement van
3,5-4,0%.

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

U kunt ons ook bezoeken in onze onlangs geopende Lucas Fox-onroerendgoedlounge
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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