
VERKOCHT

REF. POZ26192

1.090.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa met 140m² Tuin te koop in Pozuelo, Madrid
Spanje »  Madrid »  Pozuelo »  28221

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

350m²
Plattegrond  

140m²
Tuin

+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
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OMSCHRIJVING

Spectaculaire moderne halfvrijstaande villa met 5
slaapkamers, privétuin en zwembad, hoogwaardige
materialen en afwerkingen, in het bevoorrechte Monte
del Pilar-gebied van Majadahonda.

Lucas Fox presenteert met trots op exclusieve basis deze prachtige vrijstaande villa
met zeer hoogwaardige materialen en afwerkingen.

De woning is gelegen in een exclusief gebied van Majadahonda, op 5 minuten lopen
van het Monte del Pilar-bos, een van de grootste natuurparken aan de
noordwestkant van Madrid. De omgeving onderscheidt zich door het gemak dat het
de bewoners biedt: er zijn twee grote winkelcentra op 3 minuten rijden en er is een
overvloed aan lokale toprestaurants, waaronder de "Panorama Oyster Bar" en "De
Maria Steakhouse".

Deze perfecte gezinswoning bevindt zich in een rustige straat en is in 20 minuten
goed verbonden met het centrum van Madrid via de snelwegen A-6 en M-503.

Opvallende kenmerken van het pand zijn de ruime open woon / eetkamer, de
overvloed aan licht in alle kamers, de ruime design keuken, vloerverwarming en de
heerlijke tuin.

De woning is uitgerust met automatische zonwering, vloerverwarming,
airconditioning via leidingen, en perimetrale en interne alarmsystemen.

We komen de villa binnen via een ruime inkomhal met links een gastentoilet.
Rechtsaf vinden we de grote open woon / eetkamer die via indrukwekkende glazen
deuren van vloer tot plafond in verbinding staat met de tuin en het zwembad.

Linksaf vanuit de inkomhal komen we de grote en mooie design keuken binnen die is
uitgerust met hoogwaardige apparatuur en ook een informele ontbijtruimte herbergt.

Via de trap naar de eerste verdieping vinden we een grote master bedroom met
ensuite badkamer. Er zijn nog twee grote slaapkamers met ingebouwde kasten op dit
niveau die een complete badkamer delen.

De tweede verdieping herbergt een gezellige woonkamer en een complete badkamer.

lucasfox.co.nl/go/poz26192

Zwembad, Tuin, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Diervriendelijk, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Berging, Alarm, Airconditioning, 
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Het souterrain herbergt een grote familie / tv-kamer met natuurlijk licht, een
dienstslaapkamer en badkamer, een wasruimte en de garage biedt plaats aan twee
grote auto's en twee opslagruimten.

De tuin heeft een mooie veranda om buiten te dineren, een barbecue en een
privézwembad.

Kortom, Lucas Fox is verheugd u deze zeer complete gezinswoning voor te stellen die
onze meest veeleisende kopers zal aanspreken.

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

Als alternatief kunt u ons bezoeken in onze onlangs geopende Lucas Fox-lounge 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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