
GERESERVEERD

REF. SVA36725

575.000 € Appartement - Te koop - Gereserveerd
5 Slaapkamer appartement met 10m² terras te koop in Sevilla, Spanje
Spanje »  Sevilla »  41001

5
Slaapkamers  

3
Badkamers  

210m²
Plattegrond  

10m²
Terras

+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

Prachtig appartement te koop in uitstekende staat met 5
slaapkamers, terras, garage en berging in Calle Arjona, in
het historische centrum van Sevilla, Spanje.

Onlangs gerenoveerd appartement met materialen van topkwaliteit, volledig naar
buiten gericht en zeer licht.

Dit ruime appartement is recentelijk gerenoveerd, met hoogwaardige materialen en
heeft een zeer goede indeling: Het daggedeelte met een hal, grote woonkamer met
toegang tot een groot terras afgesloten met glas. Recent vernieuwde keuken met
high-end meubelen (Duits), voorzien van alle inbouwapparatuur (twee koelkasten,
wijnkelder, oven, magnetron, vaatwasser, inductiekookplaat, wasmachine, droger) en
een eethoek. Er is ook een zeer ruime pantry.

Naast de keuken vinden we een personeelsslaapkamer, een complete badkamer en
een wasruimte met een waslijn.

Het nachtgedeelte heeft 4 slaapkamers met inbouwkasten en twee badkamers. De
hoofdkamer heeft een eigen badkamer met een kleedkamer en een badkamer.

Het heeft veel perfect uitgeruste kasten en prachtige kwaliteiten: parketvloeren in de
slaapkamers, zwevende houten vloeren in de entree en woonkamer. Porseleinen
tegel in de keuken, slaapkamer en servicetoilet.

De woning heeft verwarming met radiatoren en individuele airconditioning in elke
kamer. Twee toegangsdeuren, beide voor maximale veiligheid.

De garage en berging zijn bij de prijs inbegrepen. Het appartement bevindt zich in een
gebouw met twee liften en directe toegang tot de garage.

De gemeenschapsbijdrage van € 215 per maand is inclusief water, een portier van
maandag tot en met vrijdag, 's ochtends en' s middags en zaterdagochtend, evenals
een nachtwaker van 23:00 uur tot 07:00 uur

Neem contact op met het team van Lucas Fox Sevilla voor meer informatie of om een
afspraak te maken.

lucasfox.co.nl/go/sva36725

Prive garage, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Service lift, Inloopkast,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Beveiliging,
Berging, Balkon, Alarm, Airconditioning

REF. SVA36725

575.000 € Appartement - Te koop - Gereserveerd
5 Slaapkamer appartement met 10m² terras te koop in Sevilla, Spanje
Spanje »  Sevilla »  41001

5
Slaapkamers  

3
Badkamers  

210m²
Plattegrond  

10m²
Terras

+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.co.nl/go/sva36725
https://www.lucasfox.com
mailto:sevilla@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


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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