
REF. RZS38576

2.290.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa te koop in Las Rozas, Madrid
Spanje »  Madrid »  Las Rozas »  28232

5
Slaapkamers  

6
Badkamers  

610m²
Plattegrond  

2.855m²
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

Prachtige vrijstaande villa van modern design en met
uitzicht op de Sierra de Madrid te koop in de prestigieuze
urbanisatie Molino de la Hoz.

Lucas Fox Las Rozas presenteert met genoegen dit ongelooflijke huis met vijf
slaapkamers, een tuin, zwembad, terrassen en een prachtig uitzicht op de bergen.

Dit fantastische huis met drie verdiepingen is gelegen in de prestigieuze urbanisatie
Molino de la Hoz, op slechts 25 minuten van het centrum van Madrid en met een
idyllisch uitzicht.

Dit luxe wooncomplex biedt een hoge levenskwaliteit en garandeert de rust, privacy
en veiligheid van haar bewoners. De woning, ideaal voor een gezin, geniet van ruime,
comfortabele en zeer lichte kamers en een sloot met zonnige terrassen en een
charmante buitenruimte.

Het is een huis met een zeer ruim, modern ontwerp en in een van de hoogste delen
van Molino de la Hoz, waardoor je 360 graden uitzicht hebt over de beste delen van
Las Rozas

Het is verdeeld over drie comfortabele verdiepingen, met grote ramen van de beste
kwaliteit, allemaal beveiligd en met automatische zonwering, allemaal bediend met
het domoticasysteem, om het meeste uit natuurlijk licht te halen.

Op de begane grond hebben we een ruime woonkamer, een keuken met directe
toegang tot het zwembad, een hal en een slaapkamer met een eigen badkamer en
inbouwkasten.

Op de eerste verdieping hebben we drie slaapkamers met elk een eigen badkamer,
plus de hoofdslaapkamer met een zithoek en een spectaculaire eigen badkamer. Elke
slaapkamer heeft een uniek uitzicht, grote ramen die profiteren van het zonlicht en
die het meeste uit natuurlijk licht halen.

Op de kelderverdieping hebben we een garage, was-strijkruimte en een full-service
appartement, met een slaapkamer, badkamer en keuken. Daarnaast biedt het een
berging en voorzieningen.

lucasfox.co.nl/go/rzs38576

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Modernistisch gebouw, Zonnepanelen,
Waterput, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Open haard,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Domotica systeem,
Diervriendelijk, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Beveiliging,
Berging, Barbecue, Balkon, Alarm,
Airconditioning
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Het huis geniet van energiegebruik met ondersteuning van fotovoltaïsche panelen,
vloerverwarming, lichtregeling, alarm en ramen; allemaal aangestuurd door een
domoticasysteem, om uw maximaal comfort te garanderen. Bovendien geniet het van
materialen en afwerkingen van de hoogste kwaliteit.

Neem contact met ons op om een bezoek te organiseren of meer informatie te
krijgen.
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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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