
REF. PRT5653

950.000 € Appartement - Te koop
Excellent 1 Slaapkamer appartement te koop in Lisbon City, Portugal
Portugal »  Lisbon City »  1200-109

1
Slaapkamers  

2
Badkamers  

164m²
Plattegrond  

23m²
Perceeloppervlakte

+351 221107946 porto@lucasfox.com lucasfox.co.nl Av. Brasil, 330, Porto, Portugal, Portugal
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:porto@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Een nieuwbouw project van Huizen / Villa's te koop in
Lisbon City, Portugal

Gelegen op het terrein van een modern 5-sterren luxehotel, omringd door 2
kampioenschapsgolfbanen in de omgeving van Cascais, vinden we de exclusieve
Quinta da Marinha. Deze nieuwbouwproject biedt 12 luxe herenhuizen met 2
slaapkamers te koop in een gebied met veel restaurants, winkels, stranden enz. En
binnen handbereik van de stad Lissabon.

Bij de aankoop van een woning binnen de ontwikkeling ondertekent de koper een
huurovereenkomst van 6 of 10 jaar met de vastgoedbeheerders, waardoor een
gegarandeerd 4% -inkomen wordt behaald met alle bijbehorende kosten (exclusief
belastingen) gedurende deze periode.

Bovendien mag de koper de accommodatie 14 nachten per jaar gebruiken tussen 30
september en 31 maart, met de mogelijkheid om hun 14-nachttoeslag in een van de
hotels van de groep te gebruiken.

highlights

Aantrekkelijke herenhuizen in een exclusieve omgeving
Gegarandeerd 4% inkomen
Alle bijbehorende kosten zijn gedekt
14 overnachtingen per jaar in het huis van de hotels van de groep
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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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