
VERKOCHT

REF. RZS32121

650.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 6 Slaapkamer huis / villa te koop in Las Rozas, Madrid
Spanje »  Madrid »  Las Rozas »  28430

6
Slaapkamers  

4
Badkamers  

480m²
Plattegrond  

1,696m²
Perceeloppervlakte

+34 912 624 578 lasrozas@lucasfox.es lucasfox.co.nl Calle Camilo Jose Cela 8,, Las Rozas, Madrid, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:lasrozas@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Uitzonderlijke villa van 480 m² op een perceel van 1.696
m² met een prachtige tuin, zwembad, chill-outruimte en
speelruimte te koop in de ontwikkeling van Los
Berrocales in Alpedrete.

Lucas Fox Las Rozas is verheugd om deze fantastische volledig vernieuwde villa van
480 m² met 6 slaapkamers, een prachtige tuin, een groot zwembad, een speelruimte
en 2 prachtige veranda's te presenteren, ongeveer 30 minuten van Madrid. Deze
woning geniet van veel lichtinval en prettig uitzicht.

Van het huis kunnen we de locatie, de delicate afwerkingen, de prachtige tuin, met
terras en privézwembad benadrukken. Bovendien biedt het een uitstekende lay-out.

Op de begane grond vinden we een gastenbadkamer, een grote slaapkamer met
inbouwkasten, een ruime woon-eetkamer met een open haard en een ingerichte
keuken die toegang geeft tot een prachtige veranda met een terras van waaruit we
kunnen genieten van het aangename uitzicht en de rust van de omgeving.

Op de tweede verdieping bevindt zich de master suite met een grote eigen badkamer.
Vanuit de slaapkamer is er toegang tot een groot terras dat leidt naar de ingang van
het huis. Naast de suite hebben we nog 3 andere slaapkamers, allemaal ruim en met
inbouwkasten.

In een van de slaapkamers vinden we de toegang tot de grote zolder, omzoomd met
grote ingebouwde kasten en Velux-achtige ramen, met een zeer aangenaam uitzicht
op de Sierra de Madrid. Daarnaast wordt er nog een complete badkamer aangeboden
om de slaapkamers te onderhouden.

Op de benedenverdieping hebben we een tweede woonkamer, een kelder, een
zomerkeuken, een dienstslaapkamer of kleedkamer, een badkamer met een douche
en een grote garage.

De prachtige tuin bestaat uit twee heerlijke veranda's, een chill-out area, een groot
zwembad, een prachtige vijver, een speelruimte en een grote omheinde ruimte voor
honden. Onafhankelijk van het huis vinden we een grote bergruimte waar de relatief
nieuwe Saunier Duval-ketel staat.

lucasfox.co.nl/go/rzs32121

Uitzicht op de bergen, Terras, Tuin,
Zwembad, Conciërge service, Prive garage,
Houten vloeren, Marmeren vloeren,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats, Alarm,
Balkon, Barbecue, Berging, Beveiliging,
Bijkeuken, Centraal stofzuigsysteem,
Dichtbij openbaarvervoer, Dienstingang,
Diervriendelijk, Dubbel glas, Exterior,
Gerenoveerd, Inbouwkasten, Inloopkast,
Open haard, Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken
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Het huis is voorzien van verwarming op gas, inbouwkasten, een garage en voldoende
ruimte, zowel binnen als buiten, om van het buitenleven te genieten.

Samengevat is het een ideaal huis voor gezinnen die een uitstekende kwaliteit van
leven willen hebben in een rustige en residentiële omgeving, omgeven door
natuurlijk groen en een prachtig uitzicht.

Neem contact met ons op om een bezoek te organiseren. U kunt ons ook bezoeken in
onze Lucas Fox Property Lounge, Las Rozas, Calle Camilo José Cela 8, zodat we uw
wensen in meer detail kunnen bespreken.
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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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