
VERKOCHT

REF. POZ32112

1.390.000 € Huis / Villa - Verkocht
5 Slaapkamer huis / villa te koop in Pozuelo, Madrid
Spanje »  Madrid »  Pozuelo »  28223

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

406m²
Plattegrond  

1.100m²
Perceeloppervlakte
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Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Gezellige vrijstaande villa met 5 slaapkamers op een
comfortabel privéperceel met zwembad te koop in een
van de meest rustige gebieden van Monteclaro, Pozuelo,
Madrid

Lucas Fox presenteert exclusief dit prachtige vrijstaande huis, op een zeer privé
perceel van 1.100 m² in een rustige hoek van Monteclaro.

Dit huis is perfect voor mensen die in een natuurlijke omgeving willen wonen, met
veel rust, veiligheid en tegelijkertijd dicht bij allerlei diensten, waaronder goede
scholen, evenals goede vervoersverbindingen met de hoofdstad van Madrid.

Via een prachtige tuin hebben we toegang tot de veranda. Bij binnenkomst bevinden
we ons in de ruime hal die op zijn beurt leidt naar de eetkamer. Een ruime kamer die
wordt gedomineerd door een opvallende open haard en een groot raam dat veel
natuurlijk licht binnenlaat. Vanuit de eetkamer hebben we toegang tot de imposante
woonkamer, die zeer ruim is en tevens toegang geeft tot de enorme achterporch.
Deze laatste is ongelooflijk licht en volledig beglaasd, zodat je er in de winter van
kunt genieten, maar ook in de zomer door de grote schuifdeuren te openen. De
veranda opent naar de landelijke tuin, op het westen, en het zwembad, waardoor een
perfecte samensmelting tussen de binnen- en buitenruimte wordt bereikt.

Zowel vanaf de veranda als vanuit de woonkamer hebben we directe verbinding met
de grote woonkeuken, met een enorm raam dat uitkijkt op de tuin en ons een
spectaculair uitzicht biedt. Vanuit de keuken komen we bij een dienstslaapkamer,
bijkeuken, toilet, toegang tot de zijporch en toegang tot de woonkamer. De laatste is
een kamer die ons uitnodigt om momenten van ontspanning met het gezin door te
brengen in de warmte van de spectaculaire gietijzeren kachel.

Bij terugkomst in de inkomhal, aan de rechterkant, is het nachtgedeelte van deze
verdieping ingericht. Hier vinden we een grote slaapkamer met een eigen kledingkast
en een vierde complete badkamer.

lucasfox.co.nl/go/poz32112

Tuin, Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Renovatie object, Open haard,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Beveiliging, Berging, Airconditioning
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De trap bij de entree leidt ons naar de bovenverdieping van deze gezinswoning. Hier
hebben we een eenpersoonskamer, een tweepersoonskamer, een grote complete
badkamer en tot slot de hoofdsuite van het huis. Deze laatste geniet van veel
lichtinval dankzij de grote Velux-ramen in het mansardedak. Op de achtergrond
vinden we de kleedkamer met grote capaciteit en tot slot een royale badkamer met
twee Velux-ramen, vergelijkbaar met die in het slaapgedeelte, die de kamer
verlichten.

Buiten is er een aangename voortuin met een verzorgd gazon en een klimplant die
tegen de voorgevel opklimt en de veranda tot leven brengt. Aan de achterkant
hebben we een perfect groen gazon en een royaal zwembad. Dit alles met veel
privacy die de hoge cipressen en een majestueuze ceder bieden. En niet te vergeten
de zijportiek voor het parkeren van voertuigen met een capaciteit van maximaal vier
auto's en met de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen.

Kortom, het is een ideaal huis voor gezinnen die kwaliteit van leven voorop stellen in
een natuurlijke omgeving en op een paar minuten van Madrid. Deze woning biedt
comfort en rust en voldoet aan de hoogste eisen. Dit alles in een gated community
met 24-uurs beveiliging, een sociale club, een winkelcentrum en gerenommeerde
educatieve centra zoals de Everest International School of de Francisco de Vitoria
University.

Het huis kan gemakkelijk worden bezocht. Neem vandaag nog telefonisch of per e-
mail contact op met Lucas Fox 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 Lucas Fox-lounge die we zojuist hebben
geopend aan de Avenida de Europa, 38 in Pozuelo voor een kopje koffie, zodat we uw
wensen nader 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.
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