
IN PRIJS VERLAAGD

REF. RZS35653

680.000 € Huis / Villa - Te koop - In prijs verlaagd
5 Slaapkamer huis / villa te koop in Torrelodones, Madrid
Spanje »  Madrid »  Torrelodones »  28250

5
Slaapkamers  

3
Badkamers  

280m²
Plattegrond

+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

Halfvrijstaand hoekhuis met 5 slaapkamers, zwembad en
privégarage te koop in Los Robles, Torrelodones.

Lucas Fox Las Rozas is verheugd om dit unieke huis te presenteren met een
uitstekende locatie en een ongeëvenaard uitzicht op de bergen en Madrid.

Deze fantastische woning heeft een traditionele design constructie. Ten tijde van het
ontwerpen was het opgevat als een functionele woning, zeer helder door de toegang
van overvloedig natuurlijk licht, met grote amplitude en dwarsventilatie door het hele
huis. Het ligt zeer dicht bij Madrid, omgeven door groene ruimten en een natuurlijke
omgeving, in een wooncomplex dat een hoge levenskwaliteit biedt en de bewoners
rust garandeert.

Op de begane grond bestaat het uit een hal met een gastentoilet en een raam, een
grote keuken, een woon-eetkamer van 50 m² met een open haard, grote ramen en
een kledingkast.

Op de eerste verdieping bevindt zich de hoofdslaapkamer van 18 m² met een eigen
badkamer en terras. De verdieping wordt aangevuld met drie andere grote
slaapkamers van 12 m² die een badkamer delen.

Op de semi-kelderverdieping is er een grote polyvalente ruimte met ramen, een
garage voor twee of drie auto's, een automatische deur, een dienstslaapkamer en
een pantry.

De woning is voorzien van wit gelakte deuren, parketvloer en aardgasradiatoren. Het
is net geschilderd in mei 2021 en alle ramen zijn draai-kiepramen met Climalit-glas.

Het huis is gelegen in een gemeenschap met slechts 16 huizen, met een
zoutwaterzwembad.

Kortom, het is een traditioneel huis, dat allerlei diensten biedt en op een exclusieve,
veilige en zeer gewilde locatie.

Neem contact met ons op om een bezoek te organiseren.

lucasfox.co.nl/go/rzs35653

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Terras,
Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Parkeerplaats, Verwarming,
Uitzicht, Open haard, Exterior,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Balkon, Alarm
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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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