
IN PRIJS VERLAAGD

REF. RZS36973

1.090.000 € Huis / Villa - Te koop - In prijs verlaagd
Excellent 6 Slaapkamer huis / villa te koop in Las Rozas, Madrid
Spanje »  Madrid »  Las Rozas »  28232

6
Slaapkamers  

5
Badkamers  

422m²
Plattegrond  

606m²
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
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OMSCHRIJVING

Gerenoveerd huis in uitstekende staat met 5 slaapkamers
en een kantoor/slaapkamer met fitnessruimte, tuin en
verwarmd zwembad te koop in El Cantizal, Las Rozas.

Lucas Fox presenteert dit uitstekende huis met zes slaapkamers, een tuin en een
zwembad, in een uitzonderlijke natuurlijke omgeving.

Dit huis met drie verdiepingen is gelegen in het exclusieve gebied van El Cantizal, in
Las Rozas, op slechts 25 minuten van Madrid, omgeven door groene ruimten en
beschermde natuurparken, maar zeer dicht bij winkels, recreatie- en
restaurantgebieden. Het wooncomplex biedt een hoge levenskwaliteit en staat
garant voor rust en privacy.

Bij het betreden van het perceel worden we begroet met een prachtige tuin en een
trap die naar het huis leidt. Eenmaal binnen hebben we vanuit de hal toegang, aan de
linkerkant, de grote woonkamer met open haard en toegang tot de veranda, de tuin
en het zwembad. Vanuit de eetkamer kunnen we door de dubbele circulatie de
keuken met kantoor bereiken die volledig is uitgerust en toegang biedt tot de tuin.
De verdieping wordt afgesloten met een slaapkamer, thans geconditioneerd als
werkkamer met fraai uitzicht op de voortuin van de woning en een gratis toilet.

Als we de trap opgaan naar de bovenverdieping, vinden we vier slaapkamers. Ten
eerste vinden we de hoofdslaapkamer met zijn eigen badkamer, kleedkamer en
toegang tot een groot terras met uitzicht op de tuin en het zwembad. Dan is er nog
een slaapkamer met een eigen badkamer en dan de laatste twee slaapkamers die
een badkamer delen.

Op de semi-kelderverdieping vinden we een service slaapkamer en badkamer,
evenals een berging, stookruimte, wasruimte en een grote polyvalente ruimte die is
omgebouwd tot een fitnessruimte. Zowel deze gym als de dienstslaapkamer hebben
ramen naar de Engelse patio aan de zijkant van de woning. Het wordt compleet
geleverd met een garage voor twee auto's.

Dit geweldige huis heeft inbouwkasten in alle kamers, elektrische rolluiken, LED-
verlichting, glasvezel, centrale airconditioning met individuele bediening en
vloerverwarming, allemaal om maximaal comfort te bereiken. Buiten biedt het een
zwembad met verwarming en automatische irrigatie.

lucasfox.co.nl/go/rzs36973

Zwembad, Verwarmd zwembad , Tuin,
Terras, Prive garage, Gym,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Vloerverwarming,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Open haard, Inloopkast, Exterior,
Dubbel glas, Dichtbij openbaarvervoer,
Bijkeuken, Berging, Alarm, Airconditioning
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Aangezien het huis in 2018 gerenoveerd en gemoderniseerd is, is het ideaal voor een
gezin dat wil genieten van comfortabele en zeer lichte kamers, met terrassen en een
zeer aangename buitenruimte dankzij het verwarmde zwembad.

Neem contact met ons op om een bezoek te organiseren.

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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