
REF. POZ29055

2.700.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 7 Slaapkamer huis / villa te koop in Pozuelo, Madrid
Spanje »  Madrid »  Pozuelo »  28223

7
Slaapkamers  

7
Badkamers  

871m²
Plattegrond  

2.612m²
Perceeloppervlakte

+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
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OMSCHRIJVING

Moderne villa met elegant en verfijnd interieur,
uitstekende lay-out en een aangelegde tuin op een
geconsolideerd perceel van 2.612 m² te koop in een van
de meest exclusieve en veilige ontwikkelingen van de
hoofdstad van Madrid, Somosaguas.

Lucas Fox presenteert met genoegen deze indrukwekkende vrijstaande villa,
ontworpen en gerenoveerd in een eigentijdse stijl en voorzien van een aangelegde
tuin met plantenbakken, fruitbomen en kronkelende cortenstalen paden, een
zwembad en een ontspanningsruimte met een tuinhuis met keuken. , werkplaats en
speelplaats.

Dit spectaculaire huis met 7 slaapkamers en 871 m² heeft een strategische ligging in
Somosaguas, ten noordwesten van Madrid, in een van de meest prestigieuze en
exclusieve projecten in de hoofdstad.

Elke hoek van dit imposante huis is doordrenkt met elegantie, privacy en luxe. De
villa ligt op een groot perceel omgeven door verzorgde tuinen en biedt een
verscheidenheid aan fantastische ruimtes om te ontspannen en te entertainen.

De woning heeft een zeer functionele indeling met grote ruimtes, en de gevel heeft in
2008 een renovatie ondergaan, waardoor het gebouw gemoderniseerd is.

Vanaf de straat leidt de hoofdtoegang ons via een breed trappenpad en met
verschillende bordessen naar de hoofdingang van het huis. Vanaf hier, voordat we
naar binnen gaan, kunnen we een smaller pad zien dat de tuin doorkruist en ons naar
het chill-out terras naast het prachtige zwembad leidt, een van de magische ruimtes
van het huis.

Binnen profiteren de grote open ruimtes van veel natuurlijk licht en hebben de
eigenaren allerlei luxe binnen handbereik, waaronder een tv-kamer ook voor
bezoekers, een ruime woonkamer met grote ramen en dubbele gevel, een aparte
eethoek, een keuken. en een gastentoilet.

De eerste verdieping is verdeeld als 3 slaapkamers, allemaal met een eigen complete
badkamer en ingebouwde hoge kledingkasten. Op dezelfde verdieping vinden we een
polyvalente ruimte, die momenteel in gebruik is als speel- of polyvalente ruimte,
maar ook als kantoor zou kunnen dienen.

lucasfox.co.nl/go/poz29055

Zwembad, Verwarmd zwembad , Tuin,
Prive garage, Conciërge service,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Speelplaats, Inloopkast, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Diervriendelijk, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Beveiliging,
Berging, Barbecue, Alarm, Airconditioning, 
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De bovenste verdieping herbergt de master suite, een grote slaapkamer met enorme
ramen, puntdak, twee toiletten, een grote kleedruimte verdeeld in een heren- en
damesgedeelte. Aan het einde is er de badkamer met douche en ligbad met lange
ramen om van een panoramisch uitzicht te genieten.

Op de benedenverdieping vinden we toegang tot de garage, met capaciteit voor 2
auto's overdekt en nog eens 2 overdekte parkeerplaatsen. Op dezelfde verdieping
vinden we de serviceruimte met twee slaapkamers, een was-strijkruimte, een
bijkeuken en een woonkamer.

Als u op zoek bent naar een huis dat klaar is om in te trekken, met alle comfort, een
ontspanningsruimte buiten met een groot zwembad, uitstekende afwerking en een
speciale mastersuite, in een van de best gecommuniceerde, exclusieve en veilige
gebieden van de hoofdstad. , dit is zonder twijfel het huis dat u zoekt.

Neem per e-mail of telefoon contact op met Lucas Fox om een bezichtiging te regelen
en de villa met eigen ogen te zien. We zijn 7 dagen per week beschikbaar om ons aan
te passen aan de behoeften van onze klanten.

U kunt ook een bezoek brengen aan onze onlangs geopende Lucas Fox Property
Lounge aan de Avenida de Europa 38, Pozuelo, waar we uw behoeften in meer detail
kunnen leren kennen en 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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