
VERKOCHT

REF. SVA30823

269.000 € Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 2 Slaapkamer appartement te koop in Sevilla, Spanje
Spanje »  Sevilla »  41002

2
Slaapkamers  

1
Badkamers  

81m²
Plattegrond

+34 955 14 71 51 sevilla@lucasfox.es lucasfox.co.nl Calle San Pablo, 12, Sevilla, Spanje
Contact ons over deze woning

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


OMSCHRIJVING

Uitstekend nieuwbouw appartement met 2 slaapkamers
te koop nabij het oude centrum van Sevilla.

Appartement te koop in een gebouw van 4 huizen, gerenoveerd als een
nieuwbouwproject, in het historische centrum van de stad Sevilla. Een uniek concept
van woningen ontworpen op een functionele en avant-gardistische manier, die
ruimtes creëert voor een levensstijl waarin comfort en welzijn de boventoon voeren.

Dit appartement op de tweede verdieping heeft een totale bebouwde oppervlakte
van 80,81 m². De indeling biedt een woon-eetkamer, een keuken, twee slaapkamers
en een badkamer.

Het biedt hoogwaardige materialen en afwerkingen, kenmerkend voor nieuwbouw.
Onder hen kunnen we een airconditioning- en verwarmingssysteem, thermische en
akoestische isolatie, geanodiseerd aluminium schrijnwerk en een aerothermische
installatie, allemaal voor maximale energie-efficiëntie. De materialen zijn onder meer
tegels, sanitair, sanitair van topmerken en houten vloeren. De verschillende kamers
genieten van veel natuurlijke lichtinval door grote raampartijen.

Het heeft een ideale en toegankelijke ligging in het westelijke deel van de oude stad,
tussen de wijken San Vicente en San Lorenzo en naast de Guadalquivir en Isla de la
Cartuja.

Perfect als eerste woning of voor investeerders die op zoek zijn naar een groot
potentieel voor rendement.

Neem contact op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/sva30823

Natuurlijke lichtinval, Nieuwbouw,
Domotica systeem, Airconditioning
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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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