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OMSCHRIJVING

Indrukwekkend huis met 5 grote slaapkamers, met een
totaal van 380 m² te koop in de urbanisatie La Sacedilla in
Majadahonda.

Lucas Fox is verheugd u deze indrukwekkende duplex van 380 m² voor te stellen, met
vijf slaapkamers, een grote keuken, een woonkamer van bijna 60 m², een terras, een
aparte eetkamer en een serviceruimte. Het is gelegen in een gated community met
meerdere diensten en 24-uurs beveiliging.

Aan het ene uiteinde van de bekende Plantío-weg ligt deze prachtige urbanisatie. De
connectiviteit is een van de sterkste punten, met toegang tot de snelwegen A-6 en M-
40, maar het ligt ook op slechts 250 meter van het station Majadahonda Renfe.

Gelegen op de bovenste verdieping van het gebouw, verwelkomt deze duplex ons met
een grote hal. Aan de voorzijde bevindt zich het gratis toilet en daarnaast de
indrukwekkende woonkamer met twee kamers. Een groot raam met toegang tot het
terras, aan drie zijden gesloten, verlicht deze ruimte van een lovenswaardige grootte.
Vanuit de woonkamer hebben we toegang tot het kantoor, gescheiden door een
schuifdeur, en een grote eetkamer. De eetkamer is verbonden met de keuken,
waarvan de grootte en het ontwerp opvallen. Daarnaast staat het grote centrale
eiland centraal, met een oppervlak dat praktisch is als werkruimte en voor een snel
ontbijt, maar ook veel ruimte biedt voor het opbergen van keukengerei. De keuken
heeft servicetoegang, een serviceslaapkamer en -badkamer, een gesloten waslijn en
veel natuurlijke lichtinval. Via de keuken komen we weer bij de entree en via de trap
komen we op de bovenverdieping, exclusief bedoeld voor de nachtruimte.

Op deze hoogte hebben we 115 m² verdeeld over de verschillende slaapkamers. Bij
het bereiken van deze verdieping vinden we aan de linkerkant de eerste slaapkamer,
tegenwoordig in gebruik als kantoor. Daar tegenover ligt de master bedroom, die
bestaat uit een lichte slaapkamer, een groot aantal ingebouwde kasten en een
complete badkamer met dubbele wastafel. Als we op deze verdieping door de gang
gaan, naast de eerste slaapkamer, komen we bij de eerste gedeelde badkamer, met
natuurlijke verlichting en ventilatie, dankzij het raam naar buiten, en aan het einde
van de gang zijn de rest van de slaapkamers . Twee van de slaapkamers kijken uit op
de gang, slechts gescheiden door een kleine kofferbak. De vierde en laatste
slaapkamer bevindt zich uiterst rechts van deze gang en daarnaast is de laatste
badkamer op deze verdieping. Opgemerkt moet worden dat alle kamers van een
goede grootte zijn, meer dan 14 m², ingebouwde kasten hebben en zeer licht zijn.

lucasfox.co.nl/go/poz37055

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Terras,
Tennisbaan, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Thuis bioscoop, Speelplaats,
Inloopkast, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Dubbel glas, Diervriendelijk,
Dienstingang, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Beveiliging,
Berging, Balkon, Airconditioning, 
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Wat betreft afwerking en kwaliteiten, een zeer duurzame kunststof vloer bedekt de
begane grond, terwijl de bovenverdieping een jatoba-parketvloer heeft. Daarnaast
heeft het centrale verwarming op aardgas met individuele meter en geleide
airconditioning door het hele huis. Opgemerkt moet worden dat de woning 15 jaar
geleden volledig is gerenoveerd, waarbij het schrijnwerk, de omkastingen, de
elektrische installatie en het sanitair zijn vervangen.

Bij de woning horen twee parkeerplaatsen, een berging en het recht om gebruik te
maken van alle gangbare voorzieningen zoals zwembaden, paddle tennisbanen,
tennisbanen, speeltuinen en tuinen.

We staan voor een woning die ruimte en comfort op een uitzonderlijke manier
samenbrengt. De afmetingen, meer typerend voor een eengezinswoning, combineren
perfect met het comfort van het appartement en alle gebruikelijke voorzieningen. Dit
is een ideale duplex voor grote gezinnen die op zoek zijn naar comfort, veiligheid en
goede communicatie.

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 in meer detail kunnen bespreken 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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