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7
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OMSCHRIJVING

Prachtig vrijstaand huis van 467 m², met zwembad, 7
slaapkamers en zonnepanelen op slechts 5 minuten lopen
van het centrum van Aravaca.

Lucas Fox International Properties presenteert met genoegen dit prachtige
vrijstaande huis in een kleine woonwijk op slechts vijf minuten lopen van het
centrum van Aravaca en op tien minuten rijden van het centrum van Madrid. De
verbindingen met het openbaar vervoer zijn geweldig met een bushalte op een
steenworp afstand van het huis die u in tien minuten naar Moncloa brengt, ook
kunnen we diensten zoals supermarkten, apotheken en trendy restaurants op korte
loopafstand van het huis vinden.

Het huis meet 467 m², op een perceel van 600 m². Als we door de ingang lopen, zien
we een geweldige eetruimte aan de buitenkant van het huis, een garage met
automatische deuren en een royale patio aan de voorkant. Een ruime hal met een
garderobekast brengt u naar de prachtige dubbelhoge woonkamer met een
marmeren open haard, perfect voor familie- en vriendenbijeenkomsten, hier hebben
we ook de eetkamer die comfortabel plaats biedt aan zes tot acht personen. Aan de
linkerkant vinden we de keuken die is vernieuwd met de hoogste kwaliteiten en met
top-of-the-line apparatuur, de keuken sluit aan op een informele eetkamer voor het
dagelijkse ontbijt en lunch met het gezin, deze eetkamer heeft een deur naar de
veranda. In de keuken vinden we ook een bijkeuken van perfect formaat met een
koelkast en vriezer, een wasruimte met ruimte voor strijken en zeer ruime kasten om
beddengoed en lakens op te bergen en een servicetoilet. Aan de rechterkant van de
begane grond vinden we het kantoor/slaapkamer, nog een slaapkamer en de master
slaapkamer en badkamer, de master badkamer heeft een aparte douche en een
ligbad en ook is er een mooie houten inloopkast, aan deze kant van het huis is er ook
een tv-kamer, dit betekent dat u alle dagelijkse activiteiten op de begane grond van
het huis kunt uitvoeren.

Als we de trap oplopen, vinden we een zeer lichte overloop, dit is perfect voor een
studeerkamer of een tv-ruimte, er zijn vier slaapkamers die allemaal even groot zijn
en ze hebben allemaal royale kasten en, ensuite badkamers, twee van ze met
douches en twee met badkuipen, waardoor iedereen zijn privacy heeft. Boven kunnen
we ook een mooie kamer vinden die uitkomt op de dubbele hoogte woonkamer waar
zich een bibliotheek en een speelzone bevinden, perfect om van te genieten met
familie en vrienden.

lucasfox.co.nl/go/poz37551

Zwembad, Verwarmd zwembad , Tuin,
Binnenzwembad, Prive garage, Gym,
Conciërge service, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Zonnepanelen, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Open haard, Inloopkast,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Berging,
Barbecue, Alarm, Airconditioning, , 
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Buiten hebben we een prachtige veranda die via schuifdeuren in de woonkamer te
bereiken is, slechts een paar treden naar beneden vinden we het zwembad en een
chill out area, het zwembad ligt op het zuidoosten waardoor er de hele dag mooi
zonlicht in het huis valt. Er is ook een zijruimte van de patio, perfect voor een
moestuin of zelfs een sportveld.

Het huis heeft ook een afgesloten garage, een verwarmd binnenbad met douches
voor de winter en een berging. Deze woning is uitgerust met zonnepanelen en
aerothermie, wat betekent dat er verwarmde en verkoelende vloeren zijn en we
moeten ook de aanzienlijke besparing op energiekosten noemen.

Kortom, deze woning is perfect voor gezinnen die willen genieten van het leven in
een ruim en comfortabel huis zonder het stadsleven op te geven.

Neem per e-mail of telefoon contact op met Lucas Fox om een bezichtiging te regelen
en de flat met eigen ogen te zien. We zijn 7 dagen per week beschikbaar om ons aan
te passen aan de behoeften van onze klanten.

U kunt ook onze Property Lounge bezoeken, we zijn gevestigd aan de Avenida de
Europa 38 in Pozuelo de Alarcón, waar we meer te weten kunnen komen over uw
behoeften 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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