
VERKOCHT

REF. POZ31824

1.120.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa te koop in Boadilla Monte, Madrid
Spanje »  Madrid »  Boadilla del Monte »  28669

5
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5
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2.200m²
Perceeloppervlakte
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OMSCHRIJVING

Charmant huis van 460 m² met 5 slaapkamers in
Valdecabaña in Boadilla del Monte, gelegen op een
prachtig perceel van 2.200 m² met een tennisbaan.

Lucas Fox presenteert met trots dit charmante huis van 460 m² met 5 slaapkamers in
de prachtige ontwikkeling van Valdecabañas in Boadilla, op een steenworp afstand
van Trinity College.

Bij het betreden van dit prachtige huis via de hoofdingang, zien we een veranda met
een rustruimte die leidt naar de hal aan de rechterkant. Een van de voordelen van de
indeling is dat de belangrijkste kamers op dezelfde begane grond liggen. Eenmaal
binnen vinden we een ruime en gezellige woon-eetkamer met een open haard. Het
eetgedeelte biedt ons twee verschillende woonruimtes, perfect voor een
wintervakantie met het gezin.

Al in de keuken zien we een royaal eiland, perfect om in de keuken te werken en eten
te bereiden. De keuken is voorzien van hoogwaardige inbouwapparatuur en beschikt
over een grote bergruimte. In de keuken vinden we een deur die leidt naar een
prachtige veranda met een chill-outruimte, met uitzicht op de tennisbaan en het
indrukwekkende groene perceel van 2.200 m². Dit gebied is perfect voor een kopje
koffie in de ochtend.

Net buiten de keuken vinden we een hal met trap die ook vanuit de inkomhal te
betreden is. Deze gang leidt ons naar het nachtgedeelte, waar we een ruime
hoofdslaapkamer vinden die overdag veel natuurlijk licht ontvangt en die een grote
kleedkamer met veel opbergruimte heeft en een elegante privébadkamer, perfect om
te ontspannen aan het einde van een lange dag.

Op dezelfde verdieping zijn er twee slaapkamers van dezelfde grootte die een grote
badkamer delen. Deze twee slaapkamers hebben ingebouwde kasten en grote ramen.

Als we de gang op de gang aflopen, vinden we op de benedenverdieping een
fantastische multifunctionele familieruimte, met een ruimte om te zitten, een
eetkamer voor 6 personen, een bar en een complete badkamer. Op deze verdieping
vinden we ook ruimte voor een multimediaruimte of een speelkamer, een wasruimte
en een slaapkamer die gebruikt kan worden als logeer- of dienstkamer. Dit gedeelte
van het huis is perfect voor het vieren van feesten en evenementen, zowel voor
volwassenen als voor kinderen, omdat het ook een eigen aparte ingang heeft.

lucasfox.co.nl/go/poz31824

Tuin, Terras, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Thuis bioscoop, Open haard, Inloopkast,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, Diervriendelijk, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer, Chill out area,
Bijkeuken, Beveiliging, Berging, Barbecue,
Balkon, Alarm, 
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Op de bovenverdieping vinden we een aparte loft-achtige ruimte met een
woonkamer, ruimte voor een slaapkamer of een werkkamer en een complete
badkamer. Het heeft ongelooflijk hoge plafonds, grote ramen en toegang tot een
terras dat uitkijkt over het prachtige perceel.

Het huis biedt een grote tennisbaan en een zomerhuis met een badkamer, een
woonkamer en een keuken. De tuin is in perfecte staat en het zonnige aspect van het
perceel laat het grootste deel van de dag natuurlijk licht het huis binnen. Er is een
garage voor 2 auto's en buiten parkeerplaats voor 4 auto's.

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

Daarnaast kunt u ons ook bezoeken in onze onlangs geopende Lucas Fox-kamer aan
de Avenida de Europa, 38, in Pozuelo om een kopje koffie te drinken en uw behoeften
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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