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REF. POZ35107

569.000 € Penthouse - Te koop - In prijs verlaagd
Excellent 3 Slaapkamer penthouse te koop in Boadilla Monte, Madrid
Spanje »  Madrid »  Boadilla del Monte »  28669

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

183m²
Plattegrond
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OMSCHRIJVING

Duplex penthouse met 3 slaapkamers en een terras met
aangenaam vrij uitzicht te koop in het rustige stadje
Boadilla del Monte.

Lucas Fox presenteert met trots dit ruime duplex penthouse in een van de beste
investeringsgebieden van Boadilla del Monte. Het bestaat uit drie slaapkamers en
drie badkamers, een comfortabele keuken met toegang tot een galerij en een royale
woonkamer met een balkon en een eigen terras.

De hal geeft toegang tot de keuken aan de linkerkant, de woonkamer, twee
slaapkamers met twee volledige badkamers en de trap. De keuken is ruim, met veel
ruimte voor keukengerei en om een tafel en vier stoelen te plaatsen, voor die
familieontbijt. Het heeft ook een galerijruimte gereserveerd voor de bijkeuken en
met de gasboiler. Na het passeren van de keuken vinden we de twee tweepersoons
slaapkamers met inbouwkasten. Een van de slaapkamers heeft een eigen complete
badkamer. Op dezelfde verdieping vinden we een complete badkamer met een ligbad
en een raam naar buiten dat de tweede slaapkamer bedient. Vervolgens hebben we
de woon-eetkamer, die ruim, licht, comfortabel en gastvrij is. Deze kamer baadt in het
licht dat binnenkomt via de twee ramen, die ook toegang geven tot het balkon op het
zuiden dat vrij uitzicht biedt, aangezien er geen gebouwen recht tegenover staan.

Op de bovenverdieping, die we bereiken via de prachtige interne trap, bevindt zich de
derde kamer. Deze kamer is in het verleden gebruikt als een open hoofdslaapkamer,
maar kan voor veel doeleinden worden gebruikt. De bovenste verdieping biedt nog
een complete badkamer met hydromassagedouche die de bovenste slaapkamer zou
kunnen dienen. Daarnaast heeft deze verdieping directe toegang tot het terras dat
opvalt door zijn privacy en vrij uitzicht op de lucht van Boadilla del Monte.

Wat betreft de details, het huis heeft gladde muren, houten vloeren, dubbele
beglazing in de ramen, een veiligheidsdeur en een alarm. De woning is voorzien van
verwarming en warm water voor huishoudelijk gebruik op gas, evenals
airconditioning in de woonkamer en op de bovenverdieping. Het huis omvat ook twee
garageplaatsen van 10 m² en een berging.

lucasfox.co.nl/go/poz35107

Zwembad, Tuin, Terras, Tennisbaan,
Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Berging, Balkon,
Alarm, Airconditioning
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Wat de gemeenschappelijke ruimtes betreft, hebben we enkele van de meest royale
tuinen in de omgeving, met een zwembad voor kinderen en volwassenen, een
multifunctioneel veld voor voetbal, basketbal en tennis, een speeltuin, een
fietsenstalling, 24-uursbeveiliging en cameratoezicht videobewaking en
serviceportier overdag van maandag tot vrijdag en zaterdagochtend.

Een huis dat zal verrukken voor gezinnen die op zoek zijn naar ruimte, licht en
comfort in een rustige omgeving zonder de toegang tot de weg op te geven en de
hoogste kwaliteit diensten of investeerders die geïnteresseerd zijn in een goed
rendement.

Op korte afstand vinden we allerlei diensten zoals de scholen Helade en Quercus, het
ziekenhuis en de berg Boadilla. Sector B is aangesloten op diverse snelwegen die
toegang bieden tot de hoofdstad en winkelcentra zoals Carralero en Equinoccio.

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

U kunt ons ook bezoeken in de onlangs geopende Lucas Fox-lounge aan de Avenida
de Europa, 38 in Pozuelo. Op deze manier kunnen we uw behoeften in meer detail
analyseren en u 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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