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OMSCHRIJVING

Indrukwekkend gelijkvloers appartement met 3
slaapkamers en een tuin van 58 m² in een nieuwe
beveiligde ontwikkeling, en gemeenschappelijke ruimtes,
zoals een zwembad en een polyvalente ruimte.
Lucas Fox Properties International presenteert dit 3-slaapkamer appartement te
koop in deze nieuwe en exclusieve ontwikkeling in Pozuelo de Alarcón, op slechts 2
minuten van het Renfe station. Over 2 of 3 maanden is het appartement instapklaar.
De exclusieve ontwikkeling is gelegen in een van de beste wijken van Pozuelo de
Alarcón, met gebouwen met een prachtig ontwerp en aangepaste toegang voor
mensen met beperkte mobiliteit. Bewoners zullen genieten van een leven dicht bij
alles wat ze nodig hebben om te leven zonder de auto te hoeven gebruiken, in een
veilige en omheinde ontwikkeling, met fantastische gemeenschappelijke ruimtes,
met een zwembad en een multifunctionele ruimte.
De ontwikkeling is gelegen in het centrum van Pozuelo de Alarcón, vlakbij de beste
lokale en internationale scholen, parken, diensten en toegang tot Madrid. De Liceo
Sorolla en Kensington School liggen op 5 minuten lopen en de prestigieuze American
School of Madrid ligt op slechts 5 minuten rijden met de auto.

lucasfox.co.nl/go/poz25805
Tuin, Conciërge service, Prive garage,
Houten vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Gemeenschappelijk terras,
Modernistisch gebouw, Parkeerplaats,
Airconditioning, Beveiliging,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Dienstingang,
Dubbel glas, Exterior, Inbouwkasten,
Nieuwbouw, Open haard, Uitzicht,
Volledig uitgeruste keuken

Dit appartement bevindt zich op de begane grond van een gebouw met lift. Een van
de beste woningen is dat we de kwaliteit van de gekozen materialen kunnen
benadrukken. Bijvoorbeeld de prachtige vloerverwarming en veiligheidsluiken die
voor veiligheid en comfort zorgen in elk van de kamers. Ook profiteert het
appartement van een domoticasysteem.
Het heeft een aangename open woon-eetkamer, met directe toegang tot de 58 m²
grote tuin die een prachtig uitzicht biedt op de groene zones van het park, dat het
belangrijkste uitzicht zal zijn. De keuken is voorzien van inbouwapparatuur.
De hal leidt naar het slaapgedeelte, dat bestaat uit 3 slaapkamers die een badkamer
delen en de master suite die profiteert van een eigen badkamer en een kleedkamer.
Een garage en berging zijn bij de prijs inbegrepen.
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Kortom een mooie kans om een nieuwbouwappartement te verwerven dat
binnenkort instapklaar is. Deze woning zou ook een goede investeringsmogelijkheid
kunnen zijn met een hoge rentabiliteit, gezien het tekort aan goede
huurappartementen in de omgeving.
Neem telefonisch of per e-mail contact op met Lucas Fox voor een bezichtiging. We
werken 7 dagen per week om ons aan te passen aan de behoeften van onze klanten.
U kunt ons ook bezoeken in onze Lucas Fox Property Lounge aan de avenida de
Europa, 38, Pozuelo, zodat we uw vereisten in meer detail kunnen analyseren en u zo
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.

Contact ons over deze woning
+34 699 095 185

pozuelo@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Spanje

