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7
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2.090m²
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OMSCHRIJVING

Rustieke villa verdeeld over 3 verdiepingen, plus een te
renoveren bijgebouw met 3 slaapkamers, op een perceel
van 2.090 m² in een van de meest exclusieve en veilige
projecten in Madrid, Somosaguas.

Lucas Fox presenteert deze familievilla verdeeld over drie verdiepingen, met
bovenaan een groot terras, een grote tuin met zwembad en een aangrenzend
vrijstaand gebouw.

Het is strategisch gelegen, op slechts een paar minuten lopen van het centrum van
Húmera, met zijn brede aanbod aan recreatie en winkels. Het is een zeer rustige
omgeving op slechts 12 minuten van het centrum van Madrid.

Het perceel heeft ook twee toegangen voor voetgangers en twee toegangen voor
auto's en heeft een capaciteit van maximaal vier voertuigen.

Zodra we door de voordeur binnenkomen, kunnen we via een eerste overloop naar
de linkerkant gaan, waar we ons via een paar treden onderdompelen in het
daggedeelte, dat bestaat uit een kantoor, woonkamer met twee kamers en open
haard, galerij met beglazing en eetkamer met uitzicht. Aan de andere kant vinden we
de bibliotheek, die is verdeeld over twee verdiepingen en met een glazen plaat onder
een dak met een dakraam, die de integratie van bovenlicht mogelijk maakt en deze
kamer tot een van de meest bijzondere in huis maakt. Achterin hebben we naast de
eetkamer een grote en ruime keuken die aansluit op de achtertuin.

Op de bovenverdieping bevindt zich het nachtgedeelte, met drie grote slaapkamers
en een hoofdslaapkamer met een ruime eigen badkamer, allemaal met veel
natuurlijk licht.

Het souterrain is ook erg ruim. Het kan worden omgebouwd tot een
entertainmentruimte met een speel-, vergader- of sociale evenementenruimte en
perfect aangevuld met de kelderruimte die we op hetzelfde niveau vinden.

Deze villa en het onafhankelijke bijgebouw zijn perfect voor een gezin dat op zoek is
naar twee onafhankelijke gebouwen op een onverslaanbare locatie.

lucasfox.co.nl/go/poz29099

Zwembad, Tuin, Paardrij faciliteiten,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Renovatie object, Open haard,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Diervriendelijk, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Beveiliging,
Berging, Alarm, Airconditioning, , 
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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 zeven 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 de perfecte woning 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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