
VERHUURD

REF. SVAR29473

1.200 € Per maand Appartement - Verhuurd
2 Slaapkamer appartement te huur in Sevilla, Spanje
Spanje »  Sevilla »  41004

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

104m²
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

Gerenoveerd appartement te huur in Sevilla. Mooi
appartement met 2 slaapkamers en 2 badkamers, volledig
gemeubileerd, met hoogwaardige afwerking. Eenvoudige
lijnen en moderne constructie.

ALLEEN VOOR LANGE TERMIJN

Dit moderne appartement is volledig gerenoveerd met hoogwaardige materialen en
design. Open ruimtes, grote ramen die voor natuurlijk licht zorgen, hoge plafonds,
combinatie van houten vloeren en keramische tegels in de badkamers, ebbenhouten
deurgrepen, centrale airconditioning gedeeld door kamers en programmeerbaar,
verwarming door aardgasradiatoren, de muren en volledig thermo- akoestisch
geïsoleerde vloeren, dit zijn slechts enkele details om te benadrukken van dit
prachtige appartement van 104 m² verdeeld over twee slaapkamers, de belangrijkste
en suite met eigen badkamer en grote kasten, een woonkamer met de keuken erin
geïntegreerd en volledig uitgerust, en een andere complete badkamer.

Gelegen in een unieke enclave, de Arenal-wijk, omringd door de belangrijkste
culturele monumenten van de stad, komt dit pand voor u van waaruit u uw thuis kunt
maken.

Het appartement wordt volledig gemeubileerd verhuurd.

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

lucasfox.co.nl/go/svar29473

Monumentale details, Houten vloeren,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Rolstoeltoegankelijk, Inbouwkasten,
Exterior, Airconditioning

Minimale huurperiode: 12 maanden.
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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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