
IN PRIJS VERLAAGD

REF. RZS36365

550.000 € Perceel - Te koop - In prijs verlaagd
Excellent perceel te koop in Torrelodones, Madrid
Spanje »  Madrid »  Torrelodones »  28250

1.901m²
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

Uniek perceel van 1.901 m2 in uitstekende staat te koop in
Torrelodones, Madrid

Bij Lucas Fox Las Rozas presenteren we met genoegen dit prachtige perceel, het
enige in zijn gebied, goed verbonden en met een uniek uitzicht op El Pardo en de
Torres de Plaza Castilla, op 200 meter van de interne en intercitybus en een 10-
minuut lopen van het busstation.spoorweg. Zeer dicht bij commercieel gebied.

De regelgeving staat het bouwen van een eengezinswoning van maximaal 600 m² op
één of twee verdiepingen toe. Het bestaat uit een totale grondoppervlakte van 1.901
m² en is geheel gelegen aan een stedelijke ontsluitingsweg in een stedelijke situatie
met kwalificatie voor eengezinswoningen (chalets) met maximaal 2 bebouwbare
verdiepingen. Je kunt een gemeenschappelijke plot maken met twee coupletten. Met
een uitrusting van:

Water
Elektriciteit
Riolering
straatverlichting

Kortom, het is de enige beschikbare grond in dit gebied die uitstekende voorwaarden
biedt, omringd door groene ruimten en allerlei diensten, op een exclusieve en rustige
locatie.

Neem contact met ons op om een bezoek te regelen.

lucasfox.co.nl/go/rzs36365
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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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